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АНОТАЦІЯ 

Дьерке Г. Г. Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого 

мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст.: традиції та 

художні експерименти. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво. — Львівська національна 

академія мистецтв. Львів, 2017. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням творчості В. Микити в 

контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ —  початку 

ХХІ ст. в аспекті спадкоємності традицій закарпатської школи живопису і художніх 

експериментів митця. Так, у роботі вперше: проведено розгорнутий 

історіографічний аналіз художньо-критичних і наукових публікацій, присвячених В. 

Микиті, та виокремлено досі не досліджену проблематику творчості митця; 

охарактеризовано специфіку крайового неофольклоризму в аспекті синтезу 

етнокультурного, модерністичного та сучасного мистецького досвіду; визначено 

місце образно-пластичної концепції творчості В. Микити в спектрі пошукових 

стратегій закарпатського живопису; на підставі узагальнення раніше не введених до 

наукового обігу архівних матеріалів досліджено родинні, освітні і професійно- 

комунікаційні джерела формування творчої особистості художника; обґрунтовано 

періодизацію творчості В. Микити та визначено особливості її етапів; 

систематизовано доробок художника в жанрах портрету, пейзажу, побутового 

живопису, натюрморту; розкрито тематично-образні і художні особливості творів в 

аспекті інспірованості традиціями закарпатського школи живопису й новацій митця; 

виявлено особливості експериментального формотворення в творчості майстра. 

Зокрема доведено, що чинниками формування образно-пластичної концепції 

творчості В. Микити стали традиції закарпатської школи живопису, засновані на 

поєднанні сучасних візуальних ідей і засобів художньої виразності та «локальних 

культурних форм» (А. Ерделі). З огляду на варіативність першого з компонентів, 

який в історії крайового малярства охопив модерністичний досвід, збагачені 

пленерним колоризмом академічні і реалістичні традиції і нефігуративне 
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формотворення, та з урахуванням відображення етноінспірацій професійної 

художньої творчості на рівні ідейно-духовному та художньо-стильовому, в межах 

закарпатського образотворчого мистецтва другої половини ХХ ст. виокремлено три 

спрямування творчих пошуків. До першого віднесено поліваріантний синтез 

етнокультурного та модерністичного досвіду. До другого — сформований у 1960-х 

рр. «експериментальний напрям», в якому модерністично-народномистецький 

стильовий синтез набув значення однієї з багатьох референтних художніх систем. 

До третього — втілення етнокультурних образів і тем в реалістично-пленерних 

формах. Аргументовано, що доробок В. Микити належить модерністично- 

народномистецькому спрямуванню та характеризується диференціацією його 

формотворчих принципів в межах жанрів. Акцентовано на притаманності творчості 

майстра характерних для закарпатської малярської традиції етико-естетичного 

осмислення етнокультури; синергії художніх кодів декоративно-ужиткового 

мистецтва, фольклору, народного мелосу; змістової насиченості пластичної мови, 

уваги до формальних завдань. 

З’ясовано, що опануванню В. Микитою досвідом закарпатської школи 

живопису посприяли навчання в Ужгородському художньо-промисловому училищі, 

де у 1947—1950-му рр. викладали представники старших генерацій закарпатських 

майстрів, інтенсивне мистецьке життя Ужгорода, консолідованість та високий 

творчий рівень спілчанського середовища, поради та тісна творча співпраця з А. 

Ерделі, Ф. Манайлом, Е. Контратовичем, А. Шепою, визначною українською 

мисткинею Т. Яблонською. 

Доведено, що у творчості митця виокремлюється чотири відтинки: 1950-х — 

початку 1970-х рр. (ранній період); початку 1970-х — середини 1980-х (перший 

підперіод зрілого періоду); кінця 1980-х — першої половини 2000-х рр. (другий 

підперіод зрілого періоду); від другої половини 2000-х рр. до сьогодення (пізній 

період). 

Встановлено, що ознаками раннього періоду є: утвердження домінантності 

народної теми; інтенсивна жанрова диференціація творчості; зростання символьно- 

синтезувального потенціалу робіт; поступовий перехід від студійного тонального 
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письма до пленерно-імпресіоністичного і постімпресіоністичного формотворення та 

інтеграції народномистецьких засобів художньої виразності у станковий живопис. 

Обґрунтовано, що характерними рисами першого підперіоду зрілої творчості 

В. Микити стали: формування «спіралевої» моделі творчої еволюції, заснованої на 

пошукові нових художніх рішень у поєднанні з переосмисленням раніше 

віднайдених образно-пластичних концепцій, використанням автоцитат, наскрізних 

мотивів і тем; динамічний розвиток побутового живопису, портрету, пейзажу; 

виокремлення в межах кожного із жанрів «полюсів новацій», що уможливили 

образно-пластичні знахідки наступних років. 

Підтверджено, що кінець 1980-х — перша половина 2000-х рр. позначені 

формуванням двополюсної структури творчості В. Микити, заснованої на  

розвиткові традицій закарпатської школи живопису та  експериментальному, 

почасти нефігуративному, формотворенні. Наголошено на розширенні тематичного 

діапазону пошуків митця, зокрема зверненні до релігійних мотивів та осмисленні 

крізь них людського життя. 

Умотивовано, що відзнаками пізньої творчості В. Микити є зростання  уваги 

до пейзажу та натюрморту; збільшення кількості нефігуративних та імпровізаційних 

композицій; посилення декоративності творів, оптична розмитість плям та тональне 

зближення колірних площин. 

Систематизовано доробок В. Микити в жанрах портрету, пейзажу, побутового 

живопису, натюрморту. Розкрито тематично-образні і художні особливості творів в 

аспекті інспірованості традиціями закарпатської школи живопису та новацій 

майстра. 

Зокрема з’ясовано, що особливостями портретних пошуків В. Микити стали 

перехід від академічного письма до вітчизняної модифікації пленерно- 

імпресіоністичного кольоропису, опанування народномистецькими засобами 

художньої виразності та постімпресіоністичного формотворення; розвиток 

індуктивно-індивідуалізувального та дедуктивно-синтезувального спрямувань; 

розробка типу портрету-картини на сюжетній основі та композицій, в яких 
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внутрішній світ портретованого розкрито символікою кольору, експресією 

світлотіньового моделювання та абстрактного тла. 

Доведено, що пейзажна творчість В. Микити демонструє паралелізм переходу 

від пленерно-імпресіоністичного до постімпресіоністичного формотворення та 

зростання символьного потенціалу робіт. Установлено, що стрижнем творчих 

пошуків художника стало осмислення архетипів, символів народної культури, 

фундаментальних   бінарних   опозицій   «свого—чужого»,   «близького—далекого», 

«верху—низу», «неба—землі», «життя—смерті» та створення авторської міфо- 

образотворчої концепції, що охопила статичний і динамічний, «горизонтальний» і 

«вертикальний»  аспекти  буття.  Продемонстровано,  що  переходи  від «чужого» до 

«свого» просторів утілили: панорамні ландшафти; фрагменти «ідеальних  

краєвидів»; природні мотиви, зокрема дерева, асоційовані з сильною людиною або ж 

Деревом життя; селища між схилами; домівства; «дворові роботи», що зафіксували 

обійстя митця. Відзначено, що динамічний аспект авторської картини світу 

віддзеркалили образи взаємодії мікрокосму людського буття та макрокосму 

природи, сучасної техногенної цивілізації та традиційної народної культури Карпат. 

Встановлено, що домінантними мотивами пейзажів В. Микити стали образи 

першоелементів (води, землі, сонця, вітру), міст як образ переходу, копна як 

межовий знак села, дорога як символ трудового повсякдення, здолання перепон, 

шляху життя. Проаналізовано основні типи пейзажних рішень, наголошено на 

унікальності в закарпатському живописі другої половини ХХ ст. «екологічних» 

полотен митця. Аргументовано, що саме у пейзажному жанрі найповніше виявилась 

еволюція кольоропластики майстра, позначена зростанням декоративності упродовж 

2000—2010-х рр. 

Доведено, що найвиразніше етнокультурна інспірованість творчості В. 

Микити відображена у жанрово-побутових полотнах, перші з яких датовано зламом 

1960—1970-х рр. Підтверджено, що особливостями доробку митця в аналізованому 

жанрі є текстуальна єдність, завдяки якій кожний окремий сюжет увиразнюється 

цілим та репрезентує усе верховинське життя; спорідненість із дидактичним епосом, 

де автор постає свідком, учасником та літописцем; конституювання образів на межі 
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минувшини і сьогодення; увага до «хорового» начала народного буття; піднесеність 

буденних сюжетів та їх контекстуалізація у довічний світовий колообіг, систему 

етичних цінностей та світоуявлень горян; використання константних збірних 

образів: мудрого діда, матері, працьовитих селян. З’ясовано, що пластичними 

засобами утілення задуму в жанрово-побутових творах В. Микити слугують 

урівноваженість композицій, їх колові та трикутні схеми; високий обрій, звужений 

внутрішньокартинний простір; монументальність постатей; урочистий сповільнений 

ритм; лаконізм кольоропису, вагомість щільного, фактурного письма. 

Обґрунтовано, що особливістю еволюції творчості В. Микити у побутовому 

жанрі є розширення діапазону образно-пластичних рішень, відображене у 

співіснуванні стадіально первинного типу одно- і багатофігурних фольклорно- 

епічних композицій та символьних полотен з поодинокими постатями у лімінальних 

локусах дороги, роздоріжжя, воріт, ґанку, порогу, вікна. Відзначено, що важливим 

аспектом творчості В. Микити є відтворення в анімалістичних композиціях єдності 

усього живого та вираз у притчовій формі етико-моральних істин буття. 

Наголошено, що кінець 1950-х — початок 1970-х рр. у діяльності В. Микити є 

часом формування авторської концепції «смислового» натюрморту, 

найінтенсивніший розвиток якої припадає на 1990—2000-і рр. Встановлено, що у 

доробку майстра одержали розвиток три субжанрові спрямування: закорінені у 

фольклорі, народному мистецтві, споріднені зі знахідками Ф. Манайла,  натюрморти 

— «вівтарі зникаючого верховинського побуту», сформовані з автентичних 

повсякденних речей, почасти — в поєднанні з атрибутами релігійних свят; 

символьні  полотна,  в  яких  за  посередництвом  лімінального  локусу  вікна  або 

«зображення у зображенні» відтворено різні плани буття (дім і світ; сучасність, 

спомин і минувшину; життя і смерть; мистецтво і життя); флористичні композиції, 

що відобразили інспірації А. Ерделі або протокубістичні зацікавлення митця. 

Умотивовано, що експериментальна інтенція є наскрізною в творчості В. 

Микити 1950—2010-х рр. Підкреслено, що її початковими виявами стали увага 

художника до образоутворюючих можливостей фактури, віднайдення ним 

оригінальної авторської техніки, заснованої на поєднанні воску та олійних фарб, та 
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унікальне в закарпатському живописі кінця 1960-х — першої половини 1980-х рр. 

застосування колажу. Продемонстровано, що «модерні» роботи митця, створені 

впродовж 1980—2010-х рр., охопили: художні експерименти в межах традиційних 

жанрів, передусім, пейзажу та натюрморту, — від трансформованої, однак 

упізнаванної емпірії, до абстрактних ліній, площин, колірних плям; образи колізій 

буття, що поєднали фігуративне та нефігуративне формотворення або ж 

репрезентували абстрактні, асоціативні візуальні аналоги інтенцій, станів, явищ, 

подій; колірні імпровізації, побудовані на динамічній взаємодії ліній, плям, 

локальних кольорів; твори, в яких пластично видозмінену, емансиповану від 

рецептивного досвіду предметність контекстуалізовано у нові позатекстові смислові 

зв’язки. 

Ключові слова: образотворче мистецтво Закарпаття, традиції, художні 

експерименти, народномистецькі інспірації, модерністичні інспірації, стилістика, 

творчий метод, портрет, пейзаж, побутовий живопис, натюрморт, експериментальне 

формотворення. 

 
ABSTRACT 

Derke G. G. Volodymyr Mykyta’s creative work in the context of the fine arts 

of Transcarpathian region of the second half of ХХ — beginning of ХХІ century: 

traditions and artistic experiments. — Manuscript. 

Thesis for a Candidate’s degree of art criticism in specialty 17.00.05. — Fine Arts. 

— Lviv National Academy of Arts. Lviv, 2017. 

The thesis is the first complex study of V. Mykyta’s creative work in the context of 

the fine arts of Transcarpathian region of the second half of XX — beginning of XXI 

century in the aspect of continuity of traditions of Transcarpathian school of painting and 

artistic experiments of the artist. 

Thus, for the first time a detailed historiographical analysis of artistic and critical 

and scientific publications devoted to V. Mykyta was held; the artist's not explored 

creative work problems were distinguished; the specificity of regional neo-folklorism in 

the aspect of synthesis of ethnocultural, modernistic and modern artistic experience was 
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characterized; the place of figurative and plastic concept of V. Mykyta’s creative work in 

the spectrum of search strategies of Transcarpathian painting is determined; on the basis of 

generalization of previously unpublished archival materials, the family, educational and 

professional communication sources of the formation of the artist's creative personality 

were researched; periodization of V. Mykyta’s creative work is grounded and peculiarities 

of its stages are determined; the artist’s works in such genres as portrait, landscape, 

household painting, and still life are systematized; the thematically-figurative and artistic 

peculiarities of works in the aspect of the inspiration by the traditions of the 

Transcarpathian school of painting and artist’s innovations are revealed; the peculiarities 

of experimental form-forming in the master’s works are uncovered. 

In particular, it is proved that the factors of the formation of the figurative and 

plastic concept of V. Mykyta’s creative work are the traditions of the Transcarpathian 

school of painting, based on the combination of modern visual ideas and means of artistic 

expressiveness and «local cultural forms» (A. Erdeli). Considering the variability of the 

first of the components which in the history of regional painting covered the modernist 

experience, the enriched with plein air painting academic and realistic traditions and non- 

figurative form-forming, and inclusive of the reflection of ethnoinspirations of 

professional artistic creative work on ideological and spiritual, and artistic and style levels, 

within the Transcarpathian fine arts of the second half of XX century three directions of 

creative search are distinguished. The first is the multichoice synthesis of ethnocultural 

and modernist experience. The second is the «experimental direction» formed in the 

1960’s, in which modernist-folk-art style synthesis acquired the value of one of many 

referent artistic systems. The third is the embodiment of ethno-cultural images and themes 

in realistic and plein air painting forms. It is argued that V. Mykyta’s works belong to the 

modernist-folk-art direction and is characterized by the differentiation of its form-forming 

principles within the genres. It is emphasized that the master’s works are characterized by 

ethnical and aesthetic comprehension of ethnoculture; synergy of artistic codes of 

decorative and applied arts, folklore, folk melody; content saturation of plastic language, 

attention to formal tasks. 
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It was found out that studying at Uzhhorod College of Art and Industry where in 

1947—1950 the representatives of older generations of Transcarpathian masters worked, 

intensive artistic life of Uzhhorod, consolidation and a high creative level of the people 

who were around, the advices and close creative cooperation with A. Erdeli, F. Manailo, 

E. Kontratovych, A. Shepa, and outstanding Ukrainian artist T. Yablonska helped V. 

Mykyta to master the experience of Transcarpathian region painting school. 

It is proved that there are four terms in the artist’s work. They are 1950s — 

beginning of 1970s (early period); beginning of 1970s — middle of 1980s (the first part of 

the mature period); the end of 1980s — the first half of 2000s (the second part of the 

mature period); from the second half of 2000s to the present (late period). 

It is established that the early period characteristics are the following: the 

strengthening of the national theme dominance; intensive genre differentiation of creative 

work; growth of symbolic and synthesis potential of works; the gradual transition from the 

studio tone painting to the plein air painting and impressionistic and post-impressionistic 

form-forming and the integration of the folk-art means of artistic expressiveness into easel 

painting. 

It is grounded that the characteristic features of the first part of mature V. Mykyta’s 

creative work are the following: the formation of a «spiral» model of creative evolution, 

based on the looking for new artistic solutions in conjunction with the reinterpretation of 

previously discovered figurative and plastic concepts, using of his own quotations, through 

motives and themes; dynamic development of household painting, portrait, landscape; 

severance of the «poles of innovations» within each of the genres, which made possible  

for figurative and plastic discoveries of the next years. 

It is confirmed that the end of 1980s — the first half of 2000s were marked by the 

formation of the bipolar structure of V. Mykyta’s creative work based on the development 

of the traditions of the Transcarpathian school of painting and experimental, partly non- 

figurative, form-forming. It is emphasized on the increase of the theme range of the artist’s 

searches, in particular the addressing to religious motives and human life understanding 

through them. 



10 

It is confirmed that the peculiarities of V. Mykyta’s late period are the growth of his 

attention to the landscapes and still life; increasing of the number of non-figurative and 

improvised compositions; strengthening of the decorative effect of the works, optical blur 

of spots and tonal convergence of colored planes. 

V. Mykyta’s works in such genres as portrait, landscape, household painting, and 

still life are systematized. Thematically-figurative and artistic features of works in the 

aspect of the inspiration by the traditions of the Transcarpathian school of painting and the 

master’s innovations are revealed. 

In particular it is cleared up that the peculiarities of V. Mykyta’s portrait search 

were the transition from academic painting to domestic modification of the plein air 

painting and impressionistic colorography, the mastery of folk-art means of artistic 

expressiveness and postimpressionistic form making; the development of inductive and 

individualizing and deductive and synthesizing directions; the development of a kind of 

portrait-picture on the anecdotal basis and compositions in which the inner world of the 

painted person is shown up by symbolism of color, the expression of the light and shade 

modeling, and the abstract background. 

It is proved that V. Mykyta’s landscape works demonstrate the parallelism of the 

transition from the plein air painting and impressionistic to post-impressionistic form- 

forming and the growth of the symbol potential of works. It is found out that the core of 

creative searches of the artist was the trying to find the sense of archetypes, symbols of 

folk culture, fundamental binary oppositions  «own—other’s», «near—far», «up—down», 

«heaven—earth», «life—death» and the creation of the author's myth and descriptive 

concept embracing static and dynamic, «horizontal» and «vertical» aspects of being. It is 

demonstrated that transitions from «other's» to «own» spaces implemented the following: 

panoramic landscapes; fragments of «perfect landscapes»; natural motifs, in particular, 

trees associated with a strong person or the Tree of Life; settlements between slopes; «yard 

work» which recorded the artist's courtyard. It is noted that the dynamic aspect of the 

author picture of the world was reflected by the images of the interaction of the microcosm 

of human being and the macrocosm of nature, modern man-caused civilization and 

traditional folk culture of the Carpathians. It was established that the dominant motifs of 
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V. Mykyta’s landscapes were the images of the first elements (water, earth, sun, and 

wind), cities as a transition image, a haycock as a landmark of the village, a road as a 

symbol of working everyday life, the obstacles overcoming, the way of life. The main 

types of landscape solutions are analyzed; the uniqueness of the artist’s «ecological» 

paintings in Transcarpathian painting of the second half of XX century is emphasized. It is 

argued that it was precisely in the landscape genre that the evolution of the master’s 

colourplastic was the most complete, marked by the growth of decorative effect during 

2000—2010. 

It is proved that the ethnocultural inspiration of V. Mykyta’s creative work is 

reflected in household canvases the most expressively. The first such canvases were dated 

by the 1960—1970s. It was confirmed that the peculiarities of the artist's work in the 

analyzed genre are the textual unity, due to which each individual plot becomes more 

expressive and presents Verkhovyna life; affinity with the didactic epos, where the author 

appears as a witness, participant and chronicler; the institutionalization of images on the 

verge of the past and present; the attention to the «choral» beginning of folk life; the 

sublime of everyday stories and their contextualization into the life-long world circle, the 

system of moral values and worldviews of the highlanders; using of constant sectional 

images: a wise old man, mother, hardworking peasants. It was found out that the plastic 

means of the embodiment of the plan in household works of V. Mykyta are balance of 

compositions, their circle and triangular schemes; high horizon, narrowed interior space; 

monumentalism of the figures; solemn slowed rhythm; the laconicism of the 

colourography, the weight of a dense, textual painting. 

It is substantiated that the feature of the evolution of V. Mykyta’s creative work in 

the household genre is the expansion of the range of figurative and plastic solutions, 

reflected in the coexistence of the phasic primary type of single- and multi-figure folk-epic 

compositions and symbolic paintings with individual figures in the liminal locuses of a 

road, a crossroad, gates, a porch, a threshold, and a window. It is noted that an important 

aspect of V. Mykyta’s creative work is the reproduction in animalistic compositions of the 

unity of all living things and expression of ethical and moral truths of being in the parable 

form. 
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It is emphasized that the end of 1950s — the beginning of 1970s in V. Mykyta’s 

creative work is the time of the formation of the author concept of «sense» still life, the 

most intensive development of which is during 1990—2000s. It is established that there 

were three sub-genre directions in artist’s work: rooted in folklore, folk art, connected with 

the finds of F. Manailo, still lives — «altars of the disappearing Verkhovyna life», formed 

with authentic everyday things, partly in combination with the attributes of religious 

holidays; symbolic canvases, in which, with the help of window locus or «image in the 

image» different plans of being are reproduced (home and world; present, memories and 

past; life and death; art and life); floral compositions reflecting A. Erdeli's inspiration or 

the artist's protocubic interests. 

It is motivated that the experimental intention is through in V. Mykyta’s works 

during 1950—2010. It is noted that its initial appearances was the artist's attention to the 

image-forming possibilities of the texture, his discovery of the original author's technique, 

based on the combination of wax and oil paints, and unique in Transcarpathian painting of 

the end of 1960s — the first half of the 1980s the use of collage. It is demonstrated that the 

«modern» works of the artist created during 1980s — 2010s included: artistic experiments 

within limits of traditional genres, first of all landscape and still life, from transformed but 

recognizable empirism to abstract lines, planes, colour spots; images of the being collision 

that combined figurative and non-figurative form-forming or represented the abstract, 

associative visual analogues of intentions, states, phenomena, events; colour 

improvisations, based on the dynamic interaction of lines, spots, local colours; works 

where the plastically modified objectivity, emancipated from the receptive experience is 

contextualized into new non-textual sense connections. 

Key words: Fine art of Transcarpathian, traditions, artistic experiments, folk-art 

inspitation, modernist inspiration, stylistic, creative method, portrait, landscape, household 

painting, still life, experimental form formation. 
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СХУ — Спілка художників України 

УКМ ім. А. Ерделі — Ужгородський коледж мистецтв імені А. Ерделі 

УУДПМ — Ужгородське училище декоративно-прикладного мистецтва 

УУПМ — Ужгородське училище прикладного мистецтва 
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ЦДАМЛМ — Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 
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ВСТУП 
 

 

Актуальність теми. Творчість Володимира Васильовича Микити (нар. у 1931 

р.) — академіка Академії мистецтв України, народного художника України, 

лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка — одне з найяскравіших і найбільш 

репрезентативних явищ закарпатського образотворчого мистецтва другої половини 

ХХ — початку ХХІ ст. Сформована під впливом модерністичного досвіду та 

етнокультури Карпат, вона охопила основні етапи розвитку закарпатського 

художнього осередку, продемонструвала стійкість регіональних традицій, утілила 

типологічні риси самобутнього феномену, означуваного поняттям «закарпатська 

художня школа». 

В аспекті наукового осмислення загальнонаціонального мистецького процесу 

вагомим видається те, що доробок В. Микити став оригінальним виразом синтезу 

народномистецьких та модерністичних образно-пластичних принципів, засадничого 

не лише для крайового, а й західноукраїнського образотворчого мистецтва загалом. 

Серед мистецтвознавчих проблем, що віддзеркалилися у пошуках майстра — 

індивідуалізація регіональної образно-пластичної парадигми при збереженні її 

істотних ознак; біфункціональність виражальних засобів, локалізованих на межі 

народномистецької та професійної художніх систем; інтертекстуальність, синергія 

пластичних кодів декоративно-ужиткового мистецтва, народного мелосу, 

словесного фольклору, створення авторської символіко-метафоричної концепції, 

заснованої на архетипах етнокультури Карпат. 

Попри те, що доробок В. Микити є цілісним, внутрішньо диференційованим, 

репрезентативним щодо традицій закарпатського живопису художнім явищем, 

локалізованим на межі історії та сьогодення української образотворчості, в історико- 

мистецтвознавчій площині він досі не дістав вичерпного висвітлення. У публікаціях 

радянського періоду творчість майстра розглядалась в обмежених часових 

проміжках й почасти з ідеологічно ангажованих позицій (О. Воронова, З. Куторга,  

В. Мартиненко, О. Рожин, В. Рубан, Г. Островський та ін.). Переважна частина 

розвідок останніх років зберегла художньо-критичний (О. Загаєцька, 
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В. Мартиненко, І. Поп, М. Приймич, О. Сидор-Гібелінда, О. Федорук та ін.) або ж 

публіцистичний характер, а окремі аналітичні студії здійснювались в контексті 

ширших мистецтвознавчих питань (О. Гаврош, І. Павельчук, О. Федорук). 

Подальшої концептуалізації потребує феномен закарпатської школи живопису — в 

його локальній специфіці і у загальнонаціональному мистецькому просторі, 

синхронії та діахронії культурного буття. 

Отже, актуальність обраної теми зумовлена недостатньою теоретичною 

проблематизацією еволюції закарпатського образотворчого мистецтва у другій 

половині ХХ — на початку ХХІ ст., відсутністю комплексного контекстуального 

дослідження творчості Володимира Микити, репрезентативністю та значущістю 

доробку митця. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами й темами. Дисертація 

виконана у зв’язку з планами наукових досліджень та підготовки кадрів вищої 

кваліфікації кафедри історії і теорії мистецтв Львівської національної академії 

мистецтв та у відповідності з основними напрямами Державної програми 

«Повернуті імена» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 

березня 1996 р. за № 5317/96). 

Мета дисертаційної роботи — розкрити особливості становлення та еволюції 

образно-пластичної концепції творчості В. Микити в контексті образотворчого 

мистецтва Закарпаття середини ХХ — початку ХХІ ст. в аспекті спадкоємності 

традицій і новаційності доробку митця. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

— проаналізувати стан наукової розробки проблеми, охарактеризувати джерельну 

базу та методологію дослідження; 

— розглянути вплив народномистецьких та модерністичних традицій на творчість 

В. Микити та виявити її місце в спектрі пошукових стратегій закарпатського 

живопису; 

— дослідити родинні, освітні і професійно-комунікаційні джерела формування 

образно-пластичної концепції творчості Володимира Микити; 

— обґрунтувати періодизацію творчості майстра та охарактеризувати її етапи; 
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— розкрити тематично-образні та художні особливості творів В. Микити в жанрах 

портрету, пейзажу, побутового живопису, натюрморту в аспекті інспірованості 

традиціями й новацій митця; 

— виявити особливості експериментального формотворення в творчості художника. 

Об’єктом дослідження є творчий доробок В. Микити у жанровому розмаїтті 

та взаємозв’язку з тенденціями розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття 

другої половини ХХ — початку ХХІ ст. 

Предмет дослідження — художні особливості творів В. Микити в аспекті 

інспірованості традиціями образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини 

ХХ — початку ХХІ ст. та художніх експериментів митця. 

Хронологічні межі дослідження окреслюються часом професійного 

становлення та творчої діяльності В. Микити з другої половини 1940-х рр. до 

сьогодення. 

Територіальні межі дисертаційної роботи охоплюють Закарпатську область, 

передусім Ужгород, де розгорнулась творчість художника. 

Методами дослідження обрано принципи історизму та системності. У 

зв’язку з цим для вирішення завдань, зумовлених метою дослідження, задіяно 

загальнонаукові та спеціальні підходи і методи, поєднання яких забезпечує 

якнайповніше розкриття проблеми і достовірність результатів. Так, у конкретизації 

концептуальних засад наукової розвідки використано принципи системно- 

синергетичного та структурно-функціонального підходів. У висвітленні еволюції 

закарпатського образотворчого мистецтва у другій половині ХХ — на початку ХХІ 

ст. — порівняльно-історичний аналіз; у вивченні впливу регіонального мистецького 

середовища на творчість В. Микити — метод історичної реконструкції. З метою 

розкриття жанрової та художньо-стильової специфіки творчості майстра у 

взаємозв’язку з традиціями регіонального мистецького осередку застосовано 

мистецтвознавчий образно-стилістичний аналіз. На етапі збирання, обробки і 

систематизації первинної емпіричної інформації — методи інтерв’ювання, 

фотографування та фонозапису. 
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Джерельну базу дослідження формують твори В. Микити з фондів 

Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая, Закарпатського 

краєзнавчого музею, приватного музею В. Микити «Срібна вежа» (м. Ужгород), 

Мукачівського історичного музею «Паланок», Івано-Франківського художнього 

музею, Національного художнього музею України (м. Київ), Сумського художнього 

музею, Хмельницького художнього музею, Кропивницького краєзнавчого музею, 

Миколаївського художнього музею, Запорізького художнього музею, 

Дніпропетровського художнього музею, картинної галереї у м. Рівне; художніх 

музеїв Росії, Литви, Словаччини, Німеччини, Угорщини, Словенії; приватних збірок 

Словаччини, Німеччини, Угорщини, Венесуели та інших країн світу. Основні 

положення та висновки дисертаційної роботи засновані на матеріалах Центрального 

державного архіву літератури і мистецтва (ЦДАМЛМ), Державного архіву 

Закарпатської області (ДАЗО), Поточного архіву Закарпатської обласної організації 

НСХУ, Поточного архіву Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, 

приватного архіву В. Микити та неодноразових інтерв’ю з митцем, проведених та 

опрацьованих дисертантом упродовж 2016—2017 рр. 

Наукова новизна дисертації. У дисертації вперше в українському 

мистецтвознавстві на основі систематизації, аналізу та узагальнення значного 

фактологічного матеріалу досліджено творчість В. Микити в контексті 

образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст. 

Проаналізовано новації та індивідуалізацію традицій в доробку митця. У повному 

обсязі вивчено творчу спадщину художника: станкові твори живопису, етюди, 

замальовки. У науковий обіг введено вербальні та візуальні матеріали, які досі 

перебували поза увагою дослідників. 

Основні положення дисертаційної роботи, які містять елементи наукової 

новизни, полягають у наступному: 

вперше: 

— проведено розгорнутий історіографічний аналіз художньо-критичних і 

наукових публікацій, присвячених В. Микиті, та виокремлено досі не досліджену 

проблематику творчості митця; 
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— охарактеризовано специфіку крайового неофольклоризму в аспекті синтезу 

етнокультурного, модерністичного та сучасного мистецького досвіду у синхронії та 

діахронії художнього процесу; визначено особливості образно-пластичної концепції 

творчості В. Микити в спектрі пошукових стратегій закарпатського живопису; 

— на підставі узагальнення раніше не введених до наукового обігу архівних 

матеріалів досліджено родинні, освітні і професійно-комунікаційні джерела 

формування творчої особистості художника; 

— обґрунтовано періодизацію творчості В. Микити та визначено особливості 

її етапів; 

— проведено ґрунтовне дослідження доробку В. Микити в аспекті ґенези, 

змісту та еволюції образно-пластичної концепції творчості, проаналізовано 

співвідношенню традицій і новації на різних етапах діяльності майстра; 

удосконалено: 

— історіографічний аналіз еволюції закарпатської школи живопису у другій 

половині ХХ — на початку ХХІ ст. та дефініції понятійних компонентів 

дослідження; 

набув подальшого розвитку: 

— аналіз образно-тематичної і художньої специфіки творів В. Микити та 

особливостей творчого методу художника. 

Теоретичне значення дослідження зумовлене тим, що воно створює цілісне, 

науково аргументоване уявлення про творчість В. Микити в контексті 

образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст. 

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що зібрані 

матеріали та їх теоретичне узагальнення можуть бути використані в дослідженнях з 

історії українського мистецтва; у підготовці посібників та хрестоматій, лекційних і 

семінарських занять з навчального курсу «Історія українського мистецтва ХХ ст.»; у 

розробці концепцій тематичних експозицій образотворчого мистецтва Закарпаття та у 

музейній практиці. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним одноосібним 

науковим дослідженням. Особистий внесок здобувача полягає у комплексному, 
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теоретично обґрунтованому осмисленні творчого доробку В. Микити в контексті 

розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ 

ст. та введенні у науковий обіг значної кількості архівних і візуальних матеріалів, 

що висвітлюють творчість митця. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювались на засіданнях кафедри історії і теорії мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв упродовж 2014—2017 рр. Результати 

роботи апробовано у вигляді доповідей і тез на 15-ти міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: ХІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Культура як феномен сучасного глобалізованого суспільства» (м. 

Рівне, РДГУ, 12—13 листопада 2015 р.); науково-теоретичній конференції 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно- 

моральні цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (м. 

Львів, ЛНАМ, 21 квітня 2016 р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції, 

присвяченій 70-й річниці Львівської національної академії мистецтв, 140-й річниці з 

часу заснування професійної мистецької освіти у Львові «Львівська національна 

академія мистецтв і етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (м. Львів, ЛНАМ, 16—17 

листопада 2016 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Культурний 

вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи» (м. Рівне, 

РДГУ, 10—11 листопада 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Платонівські 

читання» (м. Київ, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 26 

листопада 2016 р.); ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції і 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав- 

Хмельницький педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди,  31  січня 

2017 р.); ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції і 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав- 

Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди,  28  лютого  

2017 р.); ХХХІ Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький 
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педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 17 березня 2017 р.); ХХІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції і перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди, 31 березня 2017 р.); Науково-теоретичній 

конференції професорського-викладацького  складу,  аспірантів і  здобувачів ЛНАМ 

«Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності та 

подолання стереотипів» (м. Львів, ЛНАМ, 11 травня 2017 р.); XXVII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти 

в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди, 30 серпня 2017 р.); ХХХV Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку» (Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди. 21 вересня 2017 р.); ХХVІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет- 

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації» (Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди, 29 вересня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладені у 6 

статтях, з них 5 — у наукових збірниках, затверджених Атестаційною колегією 

МОН України як фахові для спеціальності 17.00.05; 1 — у закордонному фаховому 

виданні, що належить до науково-метричної бази PIHЦ SCIENSE INDEX, та в 11 

публікаціях, що додатково відображають результати дослідження. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів,  

висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг дисертації становить 203 

сторінки основного тексту. Список використаних джерел містить 355 позицій. 

Додатки складаються з альбому ілюстрацій (226 одиниць) і таблиці, що систематизує 

виставкову діяльність В. Микити. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

 

 

Дослідження творчості В. Микити в контексті образотворчого мистецтва 

Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст. зумовлює звернення до двох 

груп наукових джерел, систематизованих за предметно-методологічним та 

хронологічним принципами. Насамперед, це праці вітчизняних науковців, 

присвячені становленню та еволюції закарпатської художньої школи, змісту і 

трансмісії її традицій. По-друге — художньо-критичні та історико-мистецтвознавчі 

розвідки, що висвітлюють творчість художника, її етапи чи аспекти. З огляду на те, 

що активний інтерес до доробку В. Микити з боку мистецтвознавчої спільноти 

охоплює понад півстоліття, розглядаємо не лише зміст, а й критерії критичних 

суджень, зміна яких демонструє еволюцію художньої свідомості доби. Особливу 

увагу надаємо трансформації художньо-критичних оцінок в історико- 

мистецтвознавчі — свідчення концептуалізації та визнання творчості митця. 

В аналізі праць, присвячених регіональній образотворчості, акцентуємо на 

історично визначених особливостях наукового осмислення феномену «закарпатської 

художньої школи», інтеграції досвіду європейського модернізму та народного 

мистецтва Карпат, діалогу професійної та етнокультурної свідомості, трансформації 

образно-пластичної парадигми крайового малярства у другій половині ХХ — на 

початку ХХІ ст., в умовах «соцреалізму» та інформаційної поліфонії сучасної доби. 

Перші спроби концептуалізації мистецьких процесів на Закарпатті  

припадають на міжвоєнний період і збігаються зі становленням інституцій 

художньої освіти та початком діяльності молодої генерації закарпатських митців. Як 

відзначає І. Небесник, «бурхливі процеси в культурному середовищі Підкарпатської 

Русі привертали  до  себе  увагу  митців і мистецтвознавців Братислави і Праги. Їх  

не могло не дивувати формування і діяльність за короткий період часу такої значної 

кількості театрів, літераторів і художників у 40-тисячному містечку Ужгород, а 
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особливо оригінальність, неповторність школи живопису на чолі з Адальбертом 

Ерделі» [187, c. 16]. 

У 1930-х — на початку 1940-х рр. розвиток закарпатського живопису 

висвітлювали чеські, угорські та русинські автори. Зокрема у збірнику статей, 

виданому за сприяння Товариства приятелів Підкарпатської Русі у Братиславі 

(1936), віднаходимо художньо-критичні нариси Я. Затлоукала, Л. Кайгла,  Й. 

Бокшая, в котрих, попри розбіжності у поглядах на часткові мистецькі проблеми, 

акцентовано на оригінальності закарпатського малярства, його стильовій 

самобутності. У відгуку на виставку «Словаччина і Підкарпатська Русь, їх люди і 

край в образотворчому мистецтві закарпатських художників» (Прага, 1937) знаний 

критик, член Чехословацької спілки художників д-р Штех відзначав, що 

закарпатський живопис «розвивається своїм, — цілком незалежним шляхом» [187,  

с. 18]. На думку чеського поета, літературного критика, засновника Клубу приятелів 

Підкарпатської Русі Я. Затлоукала, у крайовому малярстві відобразились 

європейські впливи, зокрема експресіонізму, який в особі А. Ерделі знайшов 

«живописця великої мистецької потенції» [184, с. 98]. Провідний угорський 

мистецтвознавець Е. Каллай підкреслював, що поряд із засвоєнням європейського 

досвіду «у художників Підкарпатського краю назовні виступають безсумнівні 

слов’янські прикмети, що помітно відрізняють їх від угорського сприйняття. 

Ніжніша, безконечна смиренність, зворушлива побожність, схилення перед 

святостею природи і народу, і глибокий, проникливий страх перед неосяжними 

відчуттям видіннями» [131, с. 36]. 

Знавець етнокультури Карпат, науковець і літератор Є. Недзельський (О. 

Ізворін) виокремлював «руське малярство» з-поміж чеського і угорського та 

аналізував становлення «підкарпатського Барбізону» (1941, 1942), що інтегрував 

європейські і народномистецькі традиції [121, с. 402, 405; 122, с. 262—264]. На 

народну культуру як джерело крайового живопису у статті «Образотворче 

мистецтво на Подкарпатській Русі» (1936) вказував Ф. Манайло [161, с. 144]. 

Змістовні замітки про творчість закарпатських майстрів, завдання мистецького 

осередку та художньої критики в ужгородському часописі «Зоря», альманаху 
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Товариства «Возрождение» та в інших періодичних виданнях упродовж 1930-х — на 

початку 1940-х рр. публікували  А.  Ерделі  [112; 313],  Й.  Бокшай [325],  Н.  Средін 

[270] та ін. 

Отже, можемо зробити висновок, що підсумком художньо-критичного 

осмислення регіонального мистецького процесу у міжвоєнний період стало 

визнання самобутності закарпатської художньої школи, констатація синтезу 

європейських та етнокультурних традицій й аналіз доробку окремих митців. 

У перші радянські десятиліття творчість закарпатських живописців 

висвітлювала обласна та республіканська преса. Наголошувалось на культурному 

піднесенні, що супроводжувало «возз’єднання» Закарпаття з Радянською Україною, 

значенні інституційних перетворень, спрямованих на організацію мистецького 

життя, робились огляди художніх виставок. Підкреслювалась «народність» 

регіонального живопису. Здійснювались ідеологічно заангажовані спроби його 

контекстуалізації у простір російської культури, висловлювалась думка про 

сприяння творчому зростанню митців ознайомлення з реалістичним образотворчим 

мистецтвом XIX ст., художніми колекціями Ленінграда та Москви. Прикметою доби 

стало акцентування на сюжетній стороні творів, замовчування модерністичних 

витоків крайового малярства й критика «формалізму». Намагання «сов’єтизації» 

регіонального мистецького процесу засвідчила стаття «Розгромити охвістя 

космополітів на Закарпатті» (1949) [250], у якій, поряд з іншими визначними 

діячами культури краю, епітетами «буржуазного естета», «космополіта» та 

«формаліста» було заплямовано А. Ерделі — подія, що мала трагічні наслідки для 

долі митця. 

Поштовхом до більш об’єктивного осмислення закарпатської образотворчості 

стали лібералізаційні процеси кінця 1950-х — початку 1960-х рр. Невинищений 

тоталітарним тиском крайовий живопис приваблював сміливим формотворенням, 

оригінальним колоризмом, синтезом національних та європейських традицій. 

Неповторний, етнокультурно самобутній регіон відвідували пейзажисти: М. 

Глущенко, С. Шишко, Д. Безуглий, Л. Чичкан та ін. Тривалий час тут працювала Т. 

Яблонська, котра створила галерею портретів і тематичних композицій з життя 
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Верховини. Популяризації закарпатського малярства сприяли виставки 1956 р. у 

Києві та Москві, які сприймалися як «європейські», суголосні ретроспективним 

модерністичним зацікавленням доби [261, с. 68]. 

Водночас, бодай і на хвилі «відлиги», формотворчо експериментальні 

складники закарпатського образотворчого мистецтва не одержали належної 

артикуляції у періодиці та фахових виданнях. Акцентувалось на тематичній стороні 

творів, їх закоріненості у фольклорі. У низці публікацій як на перепони розвитку 

регіонального художнього осередку вказувалось на «породжені буржуазним 

середовищем» «різноманітні напрями постімпресіонізму та експресіонізму», під 

вплив яких підпала значна частина місцевих митців [297, с. 6]. Відзнакою періоду 

лишалось нерівномірне та упереджене висвітлення здобутків старшого покоління 

закарпатських живописців: нехтування пленерно-імпресіоністичними витоками 

творчості Й. Бокшая, вибірковий аналіз доробку Ф. Манайла, замовчування 

значення А. Ерделі. 

Інерційність мистецтвознавчого дискурсу засвідчила «Історія українського 

мистецтва» (1968) [128], де, у шостому томі, характеризуючи розвиток вітчизняного 

станкового живопису у другій половині 1940-х — 1950-х рр., автори вказували на 

тематично-образну і стильову спільність художників Києва, Закарпаття, Одеси, 

Харкова, Львова, Криму [128, с. 114]. Відзначалось, що на початку 1950-х рр. 

виставки закарпатських митців в Ужгороді, Києві та Москві підтвердили «наявність 

своєрідної школи в українському малярстві, яка зросла на сплаві багатих традицій 

народного мистецтва, реалістичного живопису минулого і сучасного, була 

одухотворена пафосом відродження в нових радянських умовах, неповторністю тем 

і сюжетів, підказаних радянською дійсністю» [128, с. 174]. Сталими лишались 

ігнорування модерністичних інспірацій закарпатської образотворчості, домінування 

тематично-сюжетних критеріїв оцінки, упереджений аналіз творів майстрів [128, с. 

168]. 

Ґрунтовніше крайове малярство проаналізовано в публікаціях та 

монографічних працях, що вийшли друком упродовж 1960—1980-х рр. Кращі з них 

вирізняє глибоке розуміння формальних ознак живопису, літературність викладу, 
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високий професіоналізм (В. Курильцева [149], Н. Знаменська [119], В. Павлов (В. 

Цельтнер) [217—219; 233; 299; 300], Л. Попова [232, 233], Г. Островський [196— 

209], В. Мартиненко [164—168]). Предметом зацікавлення науковців постали 

декоративні, колористичні, композиційні особливості, стильові інспірації 

регіонального живопису, особливості рецептивного досвіду, настояного на красі 

довколишньої природи, фольклорі, просякнутому прадавніми традиціями побуті 

Карпат (В. Курильцева, 1962) [149, с. 32]. У дослідженнях В. Павлова (Цельтнера) 

(1970, 1980) акцентовано на «романтичному ідеалізмі» образотворчого мистецтва 

Закарпаття [232, с. 133—134], що підносить дійсність до поетичного узагальнення та 

виключає жанровість [219, с. 8; 232, с. 132]. Наголошено на фольклорній та 

народномистецькій інспірованості, монументальності і синтетизмі образів, 

чутливості до нових художніх ідей, творчій єдності закарпатських митців [232, с. 

136, с. 138—139; 299, с. 16]. У публікаціях київського мистецтвознавця В. 

Мартиненко (1973, 1980, 1987) як на ознаки, що надали творчості закарпатських 

живописців     «монолітності     національної     мистецької     школи»,     вказано   на 

«романтичний символізм у трактуванні природи й народного побуту, органічний 

контакт з фольклором у всіх його проявах», перевагу «колоризму в архітектоніці 

живописного твору», пильну увагу до динаміки форми та образу, «техніки, 

структури та фактури малярства», неповторність «бачення світу, композиційно- 

колористичного мислення», манери письма [164, с. 12]. 

Вагомого значення у концептуалізації художніх процесів на Закарпатті набули 

праці львівського мистецтвознавця, знавця і популяризатора крайового живопису Г. 

Островського. Так, у 1962 р. вийшла друком монографія, присвячена А. Кашшаю, у 

1966-му — А. Ерделі, у 1967-му — Й. Бокшаю. У 1968 р. вчений захистив 

кандидатську дисертацію «Образотворче мистецтво Закарпаття 14—20 ст.» (1968). 

Етапним на шляху закарпатських студій науковця стало дослідження «Образотворче 

мистецтво Закарпаття» (1974) [199], котре до сьогодні лишається одним з 

найавторитетніших джерел щодо образотворчості регіону. Попри те, що чимало 

його положень є даниною «соцреалізму», у роздумах мистецтвознавця віднаходимо 

глибину аналізу закарпатської малярської традиції та художньо-критичні оцінки, 
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влучність яких підтвердила подальша діяльність митців. Так, окреслюючи шляхи 

розвитку закарпатського мистецького осередку від витоків до початку 1970-х рр., 

дослідник наголошував на інтересі художників до етнокультури краю, вказував на 

народномистецьку інспірованість їх творчості, виявлену у декоративізмі, 

площинності, яскравій колірності, епічності та монументальності образів; 

підкреслював інтеграцію регіональним малярством європейських впливів 

(постімпресіонізму, експресіонізму, кубізму, примітивізму); спадкоємність традицій 

та їх своєрідну трансмісію «не академічним шляхом, а прямо із рук в руки, як це 

практикувалось в середовищі художників XV — XVII ст.» [199, с. 52]; акцентував на 

провідному значенні живопису у крайовій художній культурі, формуванні її 

самобутніх рис [200, с. 105]; обґрунтував поняття «закарпатської художньої школи» 

— значного явища «всього українського мистецтва ХХ ст.» [199, с. 64]. 

У художньо-критичних та наукових публікаціях розвиток образотворчого 

мистецтва Закарпаття висвітлював відомий український мистецтвознавець, академік 

Академії  мистецтв  України  О.  Федорук.  У  1980—1990-х  рр.  на  шпальтах  газет 

«Закарпатская правда», «Урядовий кур’єр», «Культура і життя», в журналі 

«Образотворче мистецтво» з’явились нариси вченого про регіональні пленери [283], 

виставки закарпатських художників [290], студії стильових особливостей 

закарпатської школи [285; 288; 293; 294]. З початку 2000-х рр. увагу 

мистецтвознавця привернули модерністичні витоки крайового малярства та його 

контекстуалізованість у європейський мистецький процес. 

Так, в одній з перших узагальнюючих розвідок — «Закарпатські художники: 

традиції, втрати, надії» (1987), дослідник акцентував на усталених стильових 

особливостях, своєрідній манері «відбору реального матеріалу», які дозволяють 

говорити про самобутню закарпатську традицію [285, с. 15]. Звертаючись до творів 

закарпатських живописців, вказував на правдивість життєвих мотивацій, логіку 

формальних прийомів, асоціативність натяків та «часових перегуків» [285, с. 15], 

глибину художнього мислення і культуру письма (В. Микита), «усвідомлену 

образність», «колірну гармонію і живописність» (М. Медвецький, В. Приходько), 

особистісне переживання суспільних та екологічних проблем, вдалу 
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кольоропластичну трансформацію натурного мотиву (П. Фелдеші), володіння 

площиною і кольором (Е. Медвецька) [285, с. 16]. 

У публікаціях наступних років у якості визначальних рис крайового малярства 

вчений виокремлював його становлення «на перетині кількох європейських шкіл» 

[283, с. 140], внутрішню диференціацію традиції, існування в цілісному 

мистецькому полі «стильових видозмін», поліфонічних спрямувань і змістів [283, с. 

139], збалансованість традицій і новацій [283, с. 127], спадкоємність мистецьких 

поколінь [283, с. 128—129], емерджентність закарпатської образотворчості, 

виявлену в цілісності, «органічній сукупності окремих одиниць» [283, с. 127],  

творче   прочитання   здобутого   поколіннями   мистецького   досвіду   крізь призму 

«природи»  (nature)  у  її  широкому  класичному  розумінні  [283,  с.  131],  діалог  з 

«представниками інших напрямів, шкіл» [283, с. 127, 140], урахування «глядацького 

чинника»   [283,   с.   129],   виоформлення   ключових   постатей,   що  забезпечують 

«динамізм творчого зростання» і подальший розвиток школи [283, с. 136]. 

Глибиною оцінок і неординарністю літературного викладу позначені нариси О. 

Федорука про творчість В. Габди (2001), Г. Глюка (1983, 2007), Е. Контратовича 

(2007), З. Мічки (2001, 2007), В. Свалявчика (2001, 2007), В. Скакандія (2008), М. 

Романишина (1986, 2000). 

Висвітлення окремих аспектів регіональної образотворчості в контексті 

загальнонаціонального художнього процесу, зокрема постімпресіоністичних 

ремінісценцій у вітчизняному живописі, «в практиці постімпресіоністичного 

проекту на території України XX століття» [214, с. 199], віднаходимо у публікаціях 

І. Павельчук (2011, 2013, 2014) [209—216]. 

Значення закарпатської художньої школи в мистецькому просторі України 

проаналізовано Г. Скляренко (2009) [262]. На думку дослідниці, саме «відмінність 

регіональних історичних та культурно-художніх спрямувань» [262, с. 67], які 

принесли у вітчизняне образотворче мистецтво різні художні центри, зокрема 

Ужгород, створила його «внутрішню колізію» й надала диференційованої системної 

цілісності. Продемонстровано вплив крайового малярства на загальнонаціональні 

мистецькі процеси періоду «відлиги». Наголошено на провідній ролі у цьому 
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майстрів старшого покоління, які мали «досвід Варшави, Будапешта, Мюнхена, 

Парижа», зберігали «розуміння ремесла, художньої мови, матеріалу мистецтва» 

[262, с. 68]. 

Аналізуючи етнокультурну домінанту закарпатської образотворчості, Г. 

Скляренко вказує на її суголосність «неофольклоризму» 1960-х рр., коли звернення 

до народного мистецтва «з одного боку, віддзеркалювало новий сплеск 

культурницької ідеології національного Відродження, з другого — відображало 

пошуки “сучасного національного стилю”» [262, с. 70]. Істотним вважаємо 

зауваження про «подвійну репрезентацію» етноінспірацій: у відтворенні 

селянського побуту, звичаїв, обрядів та у «декоративності, інтеграції формальних 

прийомів образотворчого фольклору» [262, с. 70]. Привертає увагу думка про те, що 

в умовах радянської цензури етнокультурні теми та сюжети стали полем актуалізації 

експресіоністичного та постімпресіоністичного досвіду, оновлення стилістики, 

пошуку нових тем та образів. 

Новаційна концептуалізація художніх процесів на Закарпатті у другій 

половині ХХ ст. представлена в «Історії українського мистецтва» (2007) — 

узагальнюючій колективній праці, що відобразила методологічні зрушення у 

вітчизняному мистецтвознавстві останніх десятиліть. Зокрема у розділах, 

присвячених станковому живопису кінця 1950-х — початку 1990-х рр., київський 

мистецтвознавець О. Петрова наголошує на значенні закарпатських художніх візій у 

«фольклорних ренесансах» 1960—1980-х рр. Відзначено, що розвиток 

неофольклоризму, який «заявив про себе як естетична цінність та водночас 

морально-етична категорія» [127, с. 456], уможливило не лише відкриття 

українського авангарду, а й «живі, існуючі центри національної пам’яті, передусім у 

мистецьких центрах Західної України» [127, с. 456—457]. 

Вказуючи, що «фольклорна образність в Закарпатській школі поєдналась із 

традиціями фовізму та експресіонізму», дослідниця підкреслює, що «в умовах 

домінуючої <…> соцреалістичної продукції, інтелектуалізація та естетизація 

професійного живопису, створеного в живому спілкуванні з фольклором, виривала 

українське малярство з провінційної залежності, надавала йому самобутності, 
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стилістичної індивідуальності та своєрідної елітарності» [127, с. 461], сприяла 

самоствердженню українства, його виходу з культурного небуття. Серед 

національно свідомих митців, які в 1970—1980-х рр. «студіювали етнічні 

першоджерела», відшуковували національні витоки «в археологічних знахідках, у 

народній іконі та мелосі» [127, с. 482] згадано Ю. Герца, В. Габду, Л. Корж-Радько. 

Важливим вважаємо зауваження, що образно-пластична виразність 

неофольклорного живопису засновувалась на прориві від натурно-міметичної до 

узагальнено-умовної (образно-символічної) системи бачення, на зіткненні 

традиційного і новаційного та переході одного в інше. Серед безумовних надбань 

розвідки О. Петрової — виокремлення типів взаємодії професійного мистецтва з 

народними традиціями, переконлива концептуалізація художньої конкретики і 

фактологічне вмотивування теоретичних побудов. 

Прикметою останніх десятиліть стало пожвавлення регіонального 

мистецтвознавчого дискурсу, зумовлене, зокрема, реорганізацією Ужгородського 

училища прикладного мистецтва в Ужгородський коледж мистецтв (1995) та 

заснуванням Закарпатського художнього інституту (2003) — першого крайового 

мистецького ВНЗ. Полем плідних дискусій стала Міжнародна науково-практична 

конференція «Ерделівські читання», що за участі київських та львівських фахівців з 

2003 року відбувається в Ужгороді. 

Вагома роль у дослідженні закарпатського образотворчого мистецтва ХХ — 

початку ХХІ ст. належить І.І. Небеснику. Так, у дисертації «Художня освіта на 

Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект» (2000) [185] висвітлено 

організацію, зміст та форми функціонування навчальних художніх закладів та 

педагогічна діяльність закарпатських митців, заснована на опануванні досвіду 

народних художніх промислів, сакрального мистецтва, підживлювана навчанням 

вихідців з регіону у художніх академіях Європи [185, с. 4]. Акцентовано на переході 

«від індивідуального учнівства до приватних навчальних закладів, а від них до 

спеціальних, організованих на державній основі навчальних інституцій» впродовж 

1920—1940-х рр. [185, с. 7]. Висвітлено розвиток мистецької освіти у повоєнні 

десятиліття. Наголошено, що попри ідеологічні обмеження, наприкінці 1940-х — у 
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першій половині 1950-х рр., тобто за часів учнівства В. Микити, в Ужгородському 

художньо-промисловому училищі панувала творча атмосфера і продовжувався 

розвиток європейських традицій. 

Цінні відомості з історії крайового малярства містить монографія «Адальберт 

Ерделі» (2007) [182], де, на підставі систематизації та аналізу матеріалів особистого 

архіву, літературної та художньої спадщини митця, різночасових художньо- 

критичних публікацій, досліджено творчу еволюції засновника «однієї з 

найоригінальніших художніх шкіл України» [182, с. 77]. Важливим надбанням 

розвідки вважаємо аналіз модерністичних витоків закарпатського живопису, його 

асиміляції у загальнонаціональний мистецький простір, трансформації регіональних 

художніх традицій упродовж 1950—1960-х рр. [182, с. 132—163]. 

Концептуальною єдністю позначена «Культурологія. Образотворче мистецтво 

і художня освіта Закарпаття» (2007) [184], що висвітлює взаємодію творчих 

об’єднань та освітніх інституцій крізь призму еволюції регіональної художньої 

школи у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. Так, на значному 

фактологічному матеріалі науковцем простежено динаміку актуалізації мистецького 

досвіду міжвоєнної доби в діяльності Ужгородського художньо-промислового 

училища та Закарпатської обласної організації СХУ. Відзначено спадкоємність 

традицій та формування позаінституційних форм їх трансмісії через сприйняття 

художніх зразків і неформальне учнівство у старшого покоління майстрів [184, с. 39, 

114]. Акцентовано на плідній співпраці провідних митців, зокрема В. Микити, з 

художніми навчальними закладами на межі ХХ — ХХІ ст. [184, с. 70—71]. 

Особлива увага у праці І. Небесника надається взаємодії закарпатської школи 

живопису з мистецькими осередками України та її значенні у 

загальнонаціональному художньому поступі 1950—2000-х рр. Зокрема вказано, що 

для вітчизняних живописців, «ізольованих в умовах сталінізму від світових процесів 

у мистецтві», вона «була відкриттям нового світобачення, можливістю 

різноманітних підходів при вирішенні поставлених мистецьких завдань» [184, с. 42]. 

Важливим щодо проблематики пропонованої дисертації є дослідження інспірацій 
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закарпатської образотворчості: європейських художніх традицій та народного 

мистецтва Карпат. 

Цінним аспектом аналізованої роботи вважаємо розгляд трансформацій оцінок 

творчості закарпатських майстрів на шпальтах художньо-критичних видань з 

охопленням усіх ланок комунікативної системи «автор—твір—реципієнт», 

дослідження взаємозв’язку митців, художньої критики, формування естетичних 

пріоритетів глядачів [184, с. 106—111]. Різноманітним аспектам регіонального 

художнього життя, зокрема еволюції закарпатської школи живопису, інтеграції 

стильових впливів, синтезові львівської та закарпатської мистецьких традицій у 

системі художньої освіти в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. присвячені 

інші розвідки автора [186—188]. 

На початку 2000-х рр. до дослідження закарпатського образотворчого 

мистецтва, зокрема на дисертаційному рівні, долучились молоді науковці — 

викладачі Закарпатського художнього інституту та художнього коледжу ім. А. 

Ерделі — аспіранти і пошукачі ЛНАМ (О. Гаврош, І. Луценко, В. Манайло- 

Приходько, І. Небесник (мол.), І. Сіксай та ін.). 

Так, у статтях (2007, 2008, 2012, 2013, 2015) [155; 157—159] та дисертації 

(2014) [156] І. Луценка відзначено самобутність закарпатського живопису, його 

домінування в художній культурі регіону, проаналізовано соціокультурні, 

інституційні та естетичні засади, значення «культурно-мистецьких рухів Європи» та 

народного мистецтва у розвитку крайової образотворчості наприкінці ХІХ — у 

першій половині ХХ ст. Зокрема в аналізі інспірацій регіонального живопису 

науковець наголошує на народному сакральному малярстві — скарбниці тем, 

методів пластичного узагальнення та декоративних прийомів, переосмислених у 

полотнах Ф. Манайла та інших закарпатських майстрів. Цінним вважаємо 

твердження про внутрішню спорідненість модерністичного образотворення 

(площинність, узагальненість) та народного іконопису Карпат [156, c. 8]. 

Загальнометодологічного значення набуває міркування, що «тема традицій, 

фольклору, народного мистецтва <…> посідає чільне місце у творчості багатьох 

митців <…>, залишаючись фактором національно-регіональної ідентифікації 
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мистецької школи» [156, с. 115]. Набутком роботи є обґрунтування 

«етноромантичного характеру» крайового малярства — від витоків до сучасної доби 

[159, с. 70]. 

Звертаючись до історичного розвитку закарпатського образотворчого 

мистецтва науковець доводить, що його модель «визріла наприкінці ХІХ ст.» і 

набула «рис певної регіональної структури» з виразним домінуванням пейзажу у 

1920—1940-х рр. [156, с. 9—10]. Цінними щодо творчості В. Микити видаються 

зауваження про формування у крайовому живописі типу символічного портрета «з 

вираженою поетизацією етнокультурних мотивів» [156, с. 11], «образну 

метафоричність», декоративне узагальнення у поєднанні з імпресіоністичними та 

експресіоністичними впливами у жанрово-побутовому живописі та натюрморті [156, 

с. 12]. 

Прикметою останніх років став інтерес до видових особливостей 

закарпатської образотворчості, цілісного розвитку регіональної художньої школи. 

Етапними на цьому шляху є розвідки та дисертація І. Небесника (молодшого), 

присвячені графічному мистецтву Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ 

ст. (2006, 2008, 2009, 2015) [189; 188—190]. Зокрема вагомою видається теза про 

міжвидову трансмісію мистецького досвіду, успадкування графікою синтезу 

народномистецьких та модерністичних традицій, фольклорних сюжетів, пейзажних 

мотивів [189, с. 24, 61, 167—168], засобів і прийомів, сформованих у живописі [191, 

с. 65], відображене у декоративному звучанні площин, особливому ставленні до 

кольору, зверненні до «живописних» технік вугілля, пастелі, акварелі. Важливою 

вважаємо тезу про те, що модерністична та народномистецька формотворчість в 

образотворчому мистецтві Закарпаття 1960—1970-х рр. узгоджувались із сучасними 

пластичними кодами та установками глядацького сприйняття [191, с. 75]. 

Жанрові особливості регіонального образотворчого мистецтва розглянуто О. 

Гаврош та О. Сіксаєм. Так, у публікаціях (2005; 2008, 2010, 2012, 2013, 2014) [74— 

79; 81; 82] та дисертації (2017) [80] О. Гаврош досліджено побутовий живопис 

Закарпаття, закономірності його ґенези та еволюції упродовж 1945—1991-го рр. 
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Присвячена одній з засадничих, наскрізних проблем крайової образотворчості, 

праця містить низку положень, істотних щодо доробку В. Микити 1950—1980-х рр. 

Зокрема, опираючись на комунікативну концепцію інтеграції етнокультурних 

впливів О. Петрової [227], автор виокремлює три «лінії зв’язків з народним 

мистецтвом» у закарпатському малярстві кінця 1950-х — 1960-х рр. [80, с. 104]. 

Першу репрезентують твори, які «не маючи фольклорної знаковості, пов’язані з 

традицією опосередковано» [74, с. 301; 80, с. 104], через зображення народних 

строїв, побуту, звичаїв горян. У межах другої, до котрої поряд з роботами Ф. 

Манайла, А. Шепи, І. Ілька, Ю. Герца, дослідниця уналежнює і полотна В. Микити, 

народна традиція осмислюється у процесі «внутрішнього діалогу між творчим “я” та 

уявним партнером — народним мистецтвом» [74, с. 301—302], формальне і  

змістове начала утворюють нерозривну єдність, одним з «найтиповіших способів 

втілення етнографізму» постає «цитата», а об’єктом зображення — «фольклорний 

знак, що реалізується на рівні творчого перевтілення» [74, с. 302; 80, с. 106—107]. 

Ознакою третьої лінії О. Гаврош визначає надання етнообразах оригінальної 

інтерпретації та розширення «образної шкали» від асоціативних до абстрактних 

форм. Важливим є міркування, що за радянських часів саме народне мистецтво 

стало джерелом тем і способів пластичного узагальнення, «творчою лабораторією», 

засобом національної самоідентифікації, здолання культурного небуття [80, с. 102— 

103]. 

Вагомим щодо творчого становлення В. Микити вважаємо зауваження, що у 

другій половині 1950-х — 1960-х рр. спадкоємність мистецького досвіду 

забезпечували «мікросередовища» професійної комунікації, «де інформація про 

традиції західноєвропейського модернізму передавалась від покоління до 

покоління» [80, с. 75]. Цінною видається вказівка на конституювання поняття 

«закарпатської школи» у «зовнішньому» та «внутрішньому» інформаційному полі: 

під впливом художньої критики, успіху на республіканських і всесоюзних 

виставках, зацікавлення крайовим живописом у художньому середовищі України, 

заснованого на здобутках міжвоєнної доби професійного самоусвідомлення 

закарпатських митців. 
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Новаційним у дослідженні О. Гаврош є порушення проблеми 

взаємопроникнення побутової та історичної модальностей у полотнах Ф. Манайла, 

А. Борецького, В. Микити та інших майстрів [78, с. 175; 80, c. 10]. Наголосимо на 

доцільності гранично широкого розуміння терміну «історизму» як заснованого на 

символьно-метафоричному відтворенні глобальних тем принципу художнього 

мислення, зумовленого закоріненістю закарпатської образотворчості в епосі та 

фольклорі, для котрих піднесеність, звернення до міфологічних образів та архетипів, 

репрезентація події у «подвійному»: людському та абсолютному (божественному чи 

загальнокультурному) регістрах, урочистий хроноритм, колективна адресність є 

одними з сутнісних рис. 

Назагал у контексті проблематики дисертаційної роботи праці О. Гаврош 

важливі тим, що крізь призму побутового жанру висвітлюють формування, 

еволюцію та трансмісію традицій закарпатської школи живопису та окреслюють 

інновації у творчості майстрів; містять класифікацію взаємодії професійного і 

народного мистецтва; розкривають вплив народних традицій на регенерацію 

образно-пластичної парадигми регіонального мистецького осередку на початку 

1960-х рр. Водночас варто зауважити, що принципово важливе в аспекті 

індивідуалізації традиції питання типів стильового синтезу етнокультурного та 

модерністичного художнього досвіду у розвідках дослідниці не одержало розкриття. 

При беззаперечній новаційності творчості П. Бедзіра, Є. Кремницької та інших 

представників генерації 1960-х, дискусійним видається твердження про існування у 

закарпатському мистецькому середовищі сформованого нон-конформістського 

струменю [74, с. 11]. 

Окремі аспекти пейзажного живопису Закарпаття висвітлено І. Сіксаєм (2010, 

2011, 2012) [259—261; 351]. Зокрема відзначено, що формування традицій жанру 

сягає другої половини ХІХ ст. — часу «накопичення <…> західноєвропейського 

досвіду в галузі новітніх образно-пластичних методів» [261, с. 218]. Наголошено на 

зв’язку пейзажного малярства ХІХ ст. з угорським мистецтвом, вказано на 

романтичні риси пейзажних образів [261, с. 220]. Проаналізовано роль пейзажу в 

жанрових та історичних полотнах та його еволюцію від академічних форм до 
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реалістичного відтворення природи. Інтерес для дослідження традицій закарпатської 

художньої  школи  становить  твердження,  що  інтеграція  модерністичного досвіду 

«посилила» народномистецькі ознаки закарпатської образотворчості [261, с. 224]. 

Акцентовано на творчо-педагогічній діяльності А. Ерделі, Й. Бокшая, Е. 

Грабовського, які сформували «той ґрунт, на якому розвивається закарпатський 

пейзажний живопис другої половини ХХ ст.» [351]. Вказано на домінування 

пейзажу у закарпатському образотворчому мистецтві, зумовлене унікальними 

природними та антропогенними складниками регіонального ландшафту й 

потужними традиціями міжвоєнної доби — з її пленерними студіями та 

міжкультурною трансмісією досвіду [260, с. 163; 352]. Відзначено, що у радянські 

роки «вільний від соціального навантаження жанр <…> дав можливість митцям 

проявляти індивідуальність та втілювати душевний стан через сприйняття природи» 

[259, с. 159]. 

Щодо тематичних особливостей закарпатського образотворчого мистецтва 

цікавою є розвідка П. Ходанича (2013), присвячена анімалістиці в живописі другої 

половини ХХ ст. [295]. Зокрема стосовно творчості В. Микити автором зауважено, 

що саме він «повернув у закарпатське малярство манайлівське розуміння 

сакральності анімалістичного образу» [295, с. 273], пафос «одухотвореного 

ставлення» до тварин, використав «анімалістичні елементи» для підсилення 

емоційності твору. 

Аналіз різноманітних аспектів розвитку крайового мистецького осередку, 

виставкової діяльності, художньої освіти, творчості окремих майстрів, віднаходимо 

у публікаціях П. Балли, А. Волощук, Н. Дідик, М. Кіяк, А. Ковача, А. Коприви, Б. 

Кузьми, В. Кузьми, В. Манайло-Приходько, М. Приймича, М. Сирохмана, В. 

Скакандія, М. Софілканича — безпосередніх учасників мистецького процесу, 

викладачів Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі та Закарпатського 

художнього інституту, членів Закарпатської обласної організації НСХУ. 

Дослідженню закарпатського образотворчого мистецтва посприяли науковці 

Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая: Л. Біксей, О. Кашшай, 

О. Приходько, Г. Рижова, І. Поп та ін. Зокрема у нарисі Л. Біксей «Історія 
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Закарпатської школи живопису» (2009) сутнісними рисами регіональної 

образотворчості визначені плюралізм стилів та мистецьких уподобань, творча 

інтерпретація спадщини модернізму, комунікативна «європейська відкритість», 

декоративізм,  «складна  парадигма  стосунків  з  народним  мистецтвом  Карпат», 

«гуманістичність, часто ідеалістичність <…>, означена художніми образами та 

фольклором романтичність», оригінальна концептуалізація традицій у діяльності 

визначних митців [47, с. 25]. 

Отже, можемо зробити висновок, що дослідження закарпатського 

образотворчого мистецтва у другій половині 1940-х — 1980-х рр. зазнало 

предметно-методологічної еволюції, зумовленої соціокультурним контекстом доби. 

Серед здобутків академічного мистецтвознавства означеного періоду — 

систематизація та осмислення творчого спадку живописців старшого покоління (Н. 

Знаменська, В. Курильцева, В. Мартиненко, Г. Островський, В. Павлов), 

концептуалізація художнього процесу та обґрунтування поняття «закарпатської 

школи живопису» (Г. Островський, В. Мартиненко). Водночас ідеологічна 

заангажованість та методологічна обмеженість радянського мистецтвознавства 

призвели до нівеляції модерністичних витоків крайового малярства, соціологізації 

оцінок художніх творів, акцентування на сюжетній стороні етнокультурних 

інспірацій, протиставлення міжвоєнного і радянського періодів розвитку школи, 

проекції на регіональний мистецький процес загальних закономірностей еволюції 

вітчизняної образотворчості. 

Початок 2000-х рр. позначений зміною парадигм мистецтвознавчого дискурсу, 

розширенням його методологічного арсеналу, зростанням інтересу до пластичних 

якостей художніх творів. Саме на цей час припадають спроби неупередженого 

дослідження закарпатського живопису у загальнонаціональному мистецькому 

просторі (О. Петрова, Г. Скляренко, О. Федорук), звернення до модерністичних 

витоків регіональних художніх традицій (О. Гаврош, І. Небесник, І. Павельчук, О. 

Федорук та ін.), їх співвідношення з новаціями (О. Федорук), поглиблене вивчення 

етнокультурних інспірацій творів майстрів, інституційних аспектів художнього 

процесу та механізмів трансмісії професійного досвіду (І. Небесник), аналіз видо- 
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жанрової структури закарпатського образотворчого мистецтва (О. Гаврош, І. 

Небесник (мол.), І. Сіксай), повернення із забуття окремих імен (О. Петрова, Г. 

Вишеславцев, І. Небесник), нове неупереджене осмислення малярства міжвоєнної 

доби, реконструкція наступності розвитку мистецького осередку (І. Луценко). 

Натомість серед не досліджених аспектів проблеми вирізняємо класифікацію 

інтеграцій народномистецьких традицій у професійну художню творчість в 

крайовому живописі другої половини ХХ — початку ХХІ ст. та виструнчення ліній 

спадкоємності між поколіннями закарпатських майстрів. 

Звертаючись до історіографії творчості В. Микити відзначимо, що на сьогодні 

не існує жодного фундаментального наукового дослідження, яке б висвітлювало 

доробок митця. Попри те, що твори живописця є класикою українського 

образотворчого мистецтва, переважна частина публікацій має художньо-критичний, 

популярний або ж інформаційний характер, присвячена окремим проблемам чи 

етапам діяльності майстра. 

З-поміж джерел, що дозволяють простежити еволюцію творчості В. Микити та 

її сприйняття професійною і глядацькою свідомістю вкажемо на каталоги обласних, 

республіканських,  всесоюзних  і  міжнародних  виставок  (1961,  1979,  1985,  1987, 

1989) [54; 69; 177; 207; 297], персональних імпрез, альбоми та передмови до них (Л. 

Бік сей, 1991 [63]; Г. Островського, 1979, 1982, 1983 [56; 62; 64]; М. Приймича, 2006 

[238]; О. Сидор-Гібелінди, 2008 [61]; О. Федорука, 2001, 2006 [60; 280]). 

Інформацію про професійний поступ живописця віднаходимо у художньо- 

критичних нарисах, репортажах, інтерв’ю, замітках на шпальтах всесоюзної, 

республіканської та регіональної преси, у вітчизняних і зарубіжних літературно- 

мистецьких  виданнях.  Так,  низку  відгуків  на  творчість  В.  Микити опублікували 

«Дружба  народов»  (А.  Кашшай,  1963  [134];  І.  Чендей,  1978,  1981  [301;  302]); 

«Дніпро» (В. Мартиненко, 1970 [165]), «Вітчизна» (В. Нитка, 1984 [194]; С. Юрко, 

1972 [314]), «Україна» (І. Ільницький, 1984 [125]). У 1970—2000-х рр. огляди 

здобутків майстра з’явились у журналах «Искусство» (О. Воронова, 1975 [68]; З. 

Куторга,  1973  [150]),  «Творчество»  (Г.  Островський,  1974  [208]), «Образотворче 

мистецтво» (О. Загаєцька, 2001 [114]; І. Поп, 1997 [228]; О. Рожин, 1982 [249]; О. 
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Федорук, 2005, 2007, 2011 [279; 284; 286]). У 1981 р. змістовне есе про жанрово- 

побутові полотна В. Микити було надруковано у літературно-мистецькому 

публіцистичному журналі українців Словаччини «Дукля» (С. Гапак, 1981 [84]). 

Неодноразово, з нагоди ювілеїв та виставок, статті, присвячені майстру, 

з’являлись  на   шпальтах   всесоюзних  газет  «Труд»  (О.   Воронова,  1973   [67]) та 

«Известия» (О. Рожин, 1982 [248]), всеукраїнських «Соціалістична культура» (А. 

Шелест, 1976 [311]), «Культура і життя» (Ю. Іванченко, 1980 [124]); у львівській 

газеті «Ленінська молодь» (Р. Яців, 1980 [317]); в обласній газеті «Закарпатська 

правда»  (М.  Бабидорич,  1980,  1981,  1997  [35—37];  О.  Воронова,  1982  [66];  В. 

Габорець, 2004 [73]; Ю. Зейкан, 1984, 1991 [115; 116]; А. Коцка, 1961 [142]; В. 

Копейко, 2005 [140]; Б. Кушнір, 1978 [151]; В. Мартиненко, 1980 [168]; В. Павлов, 

1973  [218];  І.  Чендей,  1976,  1983  [303;  304])  та  її  угорськомовному  аналогові 

«Kárpáti Igaz Szó» (L. Balla, 1981 [318]; M. Barát, 1978, 1981, 1987, 1991, 1996 [320— 

324]; L. Szenes, 1972 [334]; G. Sztaskó, 1973, 1974 [335; 336]; О. Рожин, 1982 [332]), у 

газеті «Молодь Закарпаття» (Ю. Керекеш, 1973 [135]; В. Фединишинець, 1974 

[276]). 

За доби державної незалежності України нариси про творчість В. Микити 

вийшли друком у всеукраїнських періодичних виданнях «Голос України» (І. Чендей, 

1993 [305]), «Урядовий кур’єр» (Л. Волга, 2001, 2006 [58; 59]; О. Федорук, 2005 

[287]), «День» (І. Керча, Л. Лещенко, 2006 [136]), «Літературна Україна» (Ю. 

Чикирисов,  2001  [307]),  «Українська  незалежна  газета»  (М.  Крак,  2005  [146]), 

«Столичные  новости»  (О.  Савицька,  2006  [256]),  в  львівській  обласній  газеті 

«Високий замок» (Б. Барбіл, 2005 [42]), закарпатському щотижневику «Старий 

Замок» (М. Фединишинець, 2008 [277]), газетах «Новини Закарпаття» (В. Басараб, 

1991, 1996 [43; 44]; І. Ільницький, 1993 [126]; Б. Кузьма, 2005 [147]; В. Мартиненко, 

1991 [167]; В. Нитка, 1996 [193]; О. Приходько, Г. Рижова, 1997 [244]; І. Чоповдя, 

2001 [309]), «Карпатський євроміст» (О. Федорук,  2002 [282]), «Молодь  Закарпаття 

—  реформа»  (Н.  Павлович,  1996  [220]),  «Ужгород»  (Л.  Кешеля,  2001  [137]), 

«Карпатська  Україна»  (М.  Приймич,  2006  [239]),  «Трибуна»  (М.  Приймич, 2005 
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[236]), інформаційно-аналітичному тижневику «Срібна Земля ФЕСТ» (Н. Гончарова, 

2006 [89]; М. Тімков, 2001 [272]). 

Серед тих, хто долучився до висвітлення творчості майстра в контексті епохи 

та вітчизняної образотворчості — львівський мистецтвознавець Г. Островський, 

доктор мистецтвознавства, академік Академії мистецтв України О. Федорук, 

львівський мистецтвознавець Р. Яців, київський мистецтвознавець, знавець 

закарпатського мистецтва В. Мартиненко, старший науковий співробітник 

лабораторії мистецтва новітніх технологій Інституту проблем сучасного мистецтва 

О. Сидор-Гібелінда, мистецтвознавець, редактор журналу «Образотворче 

мистецтво» О. Загаєцька, ужгородські мистецтвознавці М. Сирохман та М. 

Приймич, наукові співробітники ЗОХМ ім. Й. Бокшая Л. Біксей, О. Приходько, Г. 

Рижова; російські науковці та художні критики В. Павлов (Цельтнер), О. Воронова, 

О. Рожин, З. Куторга; закарпатські митці А. Коцка, А. Кашшай, Б. Кузьма, В. 

Скакандій; відомий історик-славіст І. Поп; закарпатський публіцист М. Бабидорич, 

поет, журналіст, культуролог В. Габорець, ужгородський письменник В. 

Фединишинець, журналісти Ю. Зейкан, В. Нитка, М. Фединишинець та ін. Низку 

есеїв доробку В. Микити присвятив відомий український письменник, 

кіносценарист, автор сценарію кінофільму «Тіні забутих предків» Іван Чендей. 

Інформацію про діяльність В. Микити містять довідково-енциклопедичні 

видання («Словник художників України», 1973; Українська Радянська 

Енциклопедія, 1981; Український Радянський Енциклопедичний словник, 1987; 

«Митці України», 1992; «Митці Закарпаття», 1994; «Ужгород—2000: Розвиток 

культури, мистецтва і народної творчості», 1999; «Україна на межі тисячоліть. 500 

впливових особистостей», 2000; «ХТО є ХТО в Україні», 2000; «Энциклопедия 

Подкарпатской Руси», 2001; «Почесні імена України — еліта держави», 2015 [169; 

171—176]), що засвідчує визнання творчості митця. 

Перші публікації, присвячені В. Микиті, з’явились на початку 1960-х рр., коли 

живописець став учасником республіканських (з 1957 р.) та всесоюзних (з 1961 р.) 

виставок і був прийнятий до Спілки художників України (1962). Так, у замітці А. 

Коцки у газеті «Закарпатська правда» за 1961 р. про В. Микиту йшлося як про 
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обдарованого молодого художника [142]. Відданість митця карпатській тематиці, 

передусім праці людини на землі, спадкоємність з традиціями А. Ерделі, 

гармонійність колористики, психологізм портретів, експресивність пейзажів 

підкреслювались на шпальтах мистецького вісника «Карпатська муза» (В. Руденко, 

1965 [254]). В шостому томі «Історії українського мистецтва» (1968) відзначалось, 

що     серед     молодих     закарпатських     портретистів     В.    Микита  вирізняється 

«цілеспрямованістю в роботі і своєю власною живописною манерою» [128, с. 172]. 

В одному з перших ґрунтовних художньо-критичних оглядів творчості 

майстра київський мистецтвознавець В. Мартиненко (1970) [165] наголошувала на 

стрімкій еволюції та поглибленні його пейзажної концепції, психологізмі портретів, 

вдалому використанні пейзажу та інтер’єру «для повнішого розкриття душевного 

стану портретованих і композиційного збагачення твору» [165, с. 107], 

філософічності, поетичності, асоціативності тематичних полотен, виваженості 

композиції, значенні ритму у створенні художнього образу, монументальності, 

здатності піднести до вічної теми сюжети з селянського життя [165, с. 107]. В. 

Цельтнер (1972) вказував на приналежність творів В. Микити фольклорному 

струменю української образотворчості, вдале розкриття засобами живопису 

сутнісних аспектів народного повсякдення, сакралізацію й поетизацію селянської 

праці [299, с. 16—17]. 

З середини 1970-х рр., після присвоєння звання заслуженого художника 

України (1975), персональних виставок в Ужгороді, Пряшеві, Попраді (Словаччина), 

участі у міжнародних імпрезах у Фінляндії (1963), Угорщині (1966, 1968), 

Чехословаччині (1968, 1972, 1974), Румунії (1976, 1977), Франції (1968), Італії (1970, 

1974), на Кіпрі (1972), в Болгарії (1973), Японії (1970—1973), ім’я В. Микити дедалі 

частіше зустрічається на шпальтах всесоюзних і республіканських видань. Твори 

художника аналізуються у загальних оглядах українського образотворчого 

мистецтва [252; 253] та всесоюзних виставок [223], стаття про його доробок 

з’являється у «Словнику художників України» за  редакцією М. Бажана (1973)  [174, 

c. 150]. Діяльність живописця привертає увагу відомих мистецтвознавців, про нього 
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говорять як про яскравого представника закарпатської школи живопису [311], 

майстерного та зрілого митця [65, с. 18]. 

Так, у замітці про виставку В. Микити (Ужгород, 1973) в журналі «Искусство» 

(1974) вказано на вміння надати повсякденним сюжетам «величної піднесеності», 

серйозне ставлення до лінійного і колористичного ритму, пошуків фактури [71, с. 6]. 

У нарисі З. Куторги (1974) акцентовано на своєрідності творчості художника, його 

вірності провідній, свідомо обраній темі — епічному відображенню селянського 

життя [150, с. 20]. Відзначено монументальність композицій, вдале використання 

колористичних акцентів, що спрямовують увагу глядача, символічність та 

одухотвореність зображення карпатської природи. Висловлено думку про 

домінуюче портретне обдарування майстра. 

Як одного з найбільш цікавих представників закарпатської школи живопису В. 

Микиту характеризує О. Воронова (1975) [68], вказуючи на притаманні художнику 

асоціативність мислення та почувань, вміння за посередництвом розмовно-оповідної 

інтонації ввести глядача у свій художній світ, продуманість композицій, плавну 

округлість монументальних форм, інтенсивність вібруючого і, водночас, чистого 

тону [68, с. 12]. В огляді українського портретного живопису В. Рубана (1975, 1977) 

про В. Микиту йдеться як про досвідченого майстра, неповторна творча манера 

якого сформувалась на початку 1960-х рр. [252, с. 14; 253, с. 95—96]. 

В нарисі, присвяченому образотворчому мистецтву Закарпаття, відомий 

письменник І. Чендей (1978) зауважує, що полотно В. Микити «За щастя онука» 

стало «антологічним у радянському живописі», а картини «Моя мамка», «Дід- 

садівник», «На Новий рік», «Новина», «Ягнятко», «Збір картоплі», портрети лікаря 

Д. Снігурського, казкаря-верховинця, Ф. Манайла та Е. Контратовича «увійшли до 

золотого фонду мистецтва України» [301, с. 223]. 

Новим етапом у фаховому осмисленні творчості В. Микити стали 1980-ті рр., 

коли після успішних персональних виставок у Львові (1980), Києві, Каунасі, Шауляї 

(1981), Ужгороді та Москві (1982), художньо-критичні огляди його доробку за 

авторством провідних мистецтвознавців з’явились у журналах «Образотворче 

мистецтво» та «Вітчизна» [166; 194; 249], роботи були систематизовані у низці 
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альбомів [56; 62; 70], біографічна стаття увійшла до Української Радянської 

енциклопедії [175, VI, с. 491]. Як про «непересічного майстра жанрово-тематичної 

картини» про В. Микиту йшлося в студіях української образотворчості 1960—1980- 

х рр. (1984) [34, с. 21]. Високу оцінку здобутки майстра одержали у передмовах до 

каталогів творчих звітів закарпатських живописців (Л. Васильєва, 1985 [54], О. 

Приходько, 1987 [69]). 

Показово, що саме в окреслений період з боку провідних мистецтвознавців та 

художніх критиків означився стійкий, глибокий інтерес до творчості митця. 

Чимало популяризації доробку художника посприяв Г. Островський — 

статтями в каталогах, періодичних та спеціалізованих мистецьких виданнях (1966, 

1974, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984) [56; 62; 64; 196; 206—208]. Зокрема у статті 

«Художники Закарпаття» (1966) відзначено свіжість, психологізм, безпосередність 

полотен художника [206, с. 22]. В есе 1974 р. наголошено на зв’язку В. Микити з 

традиціями А. Ерделі, Ф. Манайла, Е. Контратовича, вагомості жанрово-побутових 

полотен майстра, настійному зверненні до теми «людини на землі» [208, с. 18]. В 

огляді експозиції в залах ЗОО СХУ (1979) підкреслено, що незважаючи на 

складнощі професійного зросту у творчості В. Микити «врешті дістали верх власне 

ті тенденції, що виходять з надр закарпатської школи» [207, с. 3]. Ознаками творчої 

манери живописця визначено розуміння «асоціативної природи художнього образу, 

що протистоїть літературній описовості», епічність інтонацій та монументальність, 

засновану не на формальних прийомах, а на «значущості змісту і ідейного задуму», 

конструктивності композицій, плавності і пружності ритмів, матеріальності 

щільного, вагомого письма, виразності живописної фактури, благородній 

стриманості кольорів [207, с. 6]. В аналізі портретного доробку В. Микити вказано 

на зростання лаконізму художньої мови, здолання «багатослівності» ранніх робіт, 

«правдиве і, водночас, піднесене трактування» людського образу [207, с. 6]. В 

пейзажах та натюрмортах відзначено «синтез образного узагальнення», рівновагу і 

гармонію чуттєвого і раціонального начал. 

У вступній статті до каталогу виставки закарпатських художників у Москві 

(1979) [298] мистецтвознавець говорить про В. Микиту як про «визначного і 
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самостійного  художника»,  «представника  покоління  кінця  п’ятидесятих»,  котре 

«принесло якісні зрушення в структуру закарпатської школи» [298, с. 4]. Ознакою 

генераційної спільності критик вважає заперечення декларативності, зовнішньої 

правдоподібності і «догматичного розуміння реалізму», «звернення до широкого 

кола традицій вітчизняного і світового, класичного і сучасного мистецтва і 

насамперед — народної художньої культури», одухотвореність образів, «творчо 

активне перетворення реалій специфічними засобами мистецтва» [298, с. 4]. 

Репрезентативність доробку митця щодо традицій закарпатської образотворчості, 

синтез епічного і ліричного начал відзначено у передмові до каталогу персональної 

виставки В. Микити у Москві (1982) [56, с. 1, 3]. 

В статті Г. Островського до альбому 1983 р. про В. Микиту йдеться як про 

«одного з найобдарованіших живописців Радянського Закарпаття» [62, с. 10], 

формування оригінальної образно-пластичної концепції якого припало на другу 

половину 1960-х рр. [62, с. 7]. Аналізуючи еволюцію пейзажу в творчості 

художника, мистецтвознавець акцентує на поступовому відході від стереотипів, 

поглибленні «образно-змістового і емоційного потенціалу», розширенні «технічного 

діапазону» картин [62, с. 11]. Зауважено, що роботи середини 1970-х — початку 

1980-х рр. «вже відрізняє зріла майстерність, цілісність узагальненого пейзажного 

образу, одухотворена ліричність, вірогідність цілого і деталей», єдність «камерного і 

епічного, емоційного і раціонального начал» [62, с. 11]. Відзначено зростання 

асоціативності та метафоризму полотен [62, с. 12]. Вказано на еволюцію портретної 

творчості митця від «описовості» до «пізнання глибинної суті <…> моделей», 

піднесеного трактування людського образу [62, с. 12]. 

З-поміж художньо-критичних концептуалізацій творчості В. Микити останніх 

десятиліть виокремимо праці О. Федорука (1988, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2011) 

[279—282; 284; 286; 287; 289; 291; 293], перша з яких, присвячена 

народномистецьким засадам творчості майстра, вийшла друком 1988 року [289]. З 

початку 2000-х рр. в газетах «Урядовий кур’єр», «Карпатський євроміст», у журналі 

«Образотворче мистецтво», в альбомах і каталогах, нариси з’являлись чи не 

щорічно. Глибокі оцінки творів художника містять загальні огляди закарпатського 
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живопису, опубліковані мистецтвознавцем у газетах «Культура і життя» (1985) 

[290], «Урядовий кур’єр» (1994) [288], журналі «Образотворче мистецтво» (2000) 

[294], альманаху «Мистецькі обрії» (2000) [293]. 

Так, у статті «Художники закарпатської малярської школи» (2000) [271] 

вказано на «плідність вдумливого застосування традиційного досвіду» та 

фольклоризм як «головну прикмету творчого волевиявлення» митця [293, с. 132]. В 

есе «Хвала тобі, людино!» (2006) [291, с. 2] відзначено лапідарність манери, високу 

міру «узагальнення мистецької думки», композиційну довершеність полотен, в яких 

«чуття доведеного простору на площині полотна завжди співвіднесене до розуміння 

ситуації, яку зродила уява, де кожна деталь візуального ряду співставлена до 

розуміння цілісності образу й образної повноти», де «часточка не виглядає 

елементом випадковим <…>, є сутнісною одиницею задуманого живописного 

простору і в контексті структури сприймається невід’ємно» [291, с. 2]. Наголошено 

на  гармонійності  «тонально-декоративної  <…>  колористичної  тканини»,  в  якій 

«холодні тони пасують теплим: доповнюються навзаєм, відтіняють або 

підкреслюють сутність декоративної площини» [291, с. 2]. У статті «Велич, краса 

Володимира Микити» (2011) особливістю творів майстра визначено «наставлення  

на масштабне розкриття образності» [279, с. 84—85] — у портретах, пейзажах, 

натюрмортах, жанрово-побутових полотнах. 

Серед оглядів доробку В. Микити на шпальтах всеукраїнських мистецьких 

видань згадаємо розвідку І. Попа (1997) [228], позначену ґрунтовністю викладу та 

контекстуалізацією мистецтвознавчих аналізів у широке коло філософських, 

культурологічних, етнологічних питань. У статті О. Загаєцької (2001), віддрукованій 

в журналі «Образотворче мистецтво», засадничими рисами образно-пластичної 

концепції художника визнано закоріненість у житті народу, глибоке розуміння 

людських характерів, піднесення селянської праці до священнодійства [114, с. 58— 

59]. Зразком есеїстичної критики та розкриття змісту твору через низку культурних 

асоціацій слугує нарис О. Сидора-Гібелінди (2008) [61], де особливостями 

Микитиного художнього космосу визначено архітектонічність композицій, 

символьне осмислення оселі як «квінтесенції життя», «згустку людського єства», 
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ієрархічність, що охоплює бестіарний, антропний і природний рівні буття, 

символьність пейзажів, монументальність жанрових полотен, що відображають не 

події, а «кристал події, її живе осердя» [61, с. 10—12]. 

З середини 2000-х рр. до творчості В. Микити звертається М. Приймич (2005, 

2006, 2011) [236; 238—240]. На думку науковця, митець продемонстрував 

«глибинне проникнення в патріархальний простір Закарпаття і особливу увагу до 

національної тематики» [240, с. 43], вміння виявити «вічність у дочасному», 

сакральність повсякдення, проникливий аналіз та відбір головного, «кольорову 

емоційність», перейняту від А. Ерделі, настроєвість закарпатської казки та 

національну виразність, успадковану від Ф. Манайла [239, с. 2—3]. 

З-поміж художньо-критичних публікацій останніх років згадаємо блискучу за 

літературним викладом, образністю та глибиною мистецтвознавчих характеристик 

статтю М. Сирохмана до альбому «Музей народного життя Володимира Микити» 

(2016) [258]. Особливістю нарису є архетипно-символьний аналіз доробку митця з 

виявленням специфіки авторської інтерпретації константних образів-символів 

народної культури: дому як центру Всесвіту, ґанку, вікна. Серед засадничих рис 

образно-пластичної концепції майстра, мови його «художньо правди», вказано на 

«епічний реалізм», монументальність, образоутворюючий потенціал авторської 

змішаної техніки, прямування до «виразності через все більшу простоту» [258, с. 6, 

8, 14] 

На відміну від художньо-критичного дискурсу, де творчість В. Микити 

одержала розгорнуте висвітлення, її науковому дослідженню присвячено обмаль 

робіт. Так, у статті І. Павельчук (2012) [210] проаналізовано «досвід 

постімпресіоністичного експерименту» у доробку художника 1960—2000-х рр. 

Наголошено на увазі митця до «колірно-символічних» характеристик зображальних 

засобів, декоративних можливостей площини, «тепло-холодного нюансування 

колірних відтінків» [210, с. 33]. Підкреслено поступову відмову живописця від 

оповідності та зростання духовно-філософського наповнення образів. Зауважено, що 

«саме через досвід постімпресіоністичного експерименту виявляється раціонально- 

конструктивне начало обдарування В. Микити та методологічність його поступу» 
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[210, с. 37]. Вагомою тезою аналізованої публікації вважаємо вказівку на рецепцію 

художником сезаннівського формотворення крізь опосередковані ерделівські 

інтерпретації [210, с. 34]. 

Серед наукових узагальнень доробку В. Микити — розвідки О. Гаврош (2012) 

[75; 81], присвячені етнокультурним інспіраціям творчості митця. Виклад 

побудовано за проблемно-хронологічним принципом. Зокрема зауважено, що 

завершення формування образно-пластичної концепції художника припадає на 1960-

ті рр. — час «фольклорного ренесансу» у закарпатському живописі [75, с. 150]. 

Вказано на монументальність образів, їх зв’язок з природою, закоріненість у 

народному світовідчутті [75, с. 148—149]. Відзначено прагнення розкрити суттєве, 

незмінне, позачасне на «тлі ординарної, буденної події» у жанрових полотнах 

1960—1970-х рр. [75, с. 151]. Підкреслено активне перетворення безпосереднього 

враження у творчий задум [75, с. 154—155], використання архетипів і символів 

традиційної культури — хати, возу, ґанку, вікна. 

Попри дискутивність «поділу деталей» у творах В. Микити на «пейзажно- 

історичні, інтер’єрні та портретно-психологічні» [75, с. 154], слушними видаються 

зауваження щодо пантеїстичності образів природи, їх суголосності зображеним 

подіям, створення «народного характеру-типу», типу «людини землі» за 

посередництвом народного архаїчного вбрання, гіперболізації деталей 

(напрацьованих рук, безформного тіла), повернення «до первісної простоти, 

позбавленої стереотипів та визначень» [75, с. 156]. Відзначено, що вагомим 

складником етнообразів майстра є «світ тварин» — «прояв своєрідного пантеїзму — 

благоговійного ставлення до всього живого у поєднанні з принципом 

християнського милосердя» [75, с. 156]. 

Отже, аналіз літератури, присвяченої В. Микиті, засвідчує відсутність 

комплексного наукового дослідження доробку митця. Серед завдань,  що 

потребують вирішення: розгляд життєвого і творчого шляху художника в контексті 

еволюції закарпатського мистецького осередку у другій половині ХХ — на початку 

ХХІ ст.; періодизація його творчості, вивчення творчого методу, жанрової та 
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художньої специфіки полотен; впливу майстра на розвиток крайового 

неофольклоризму 1960—1980-х рр. 

Джерельну базу дослідження формують архівні та опубліковані 

документальні матеріали, інтерв’ю, твори В. Микити з державних музеїв, приватних 

збірок, приватного музею художника у м. Ужгород та особистого архіву майстра. 

З метою всебічного висвітлення творчої еволюції В. Микити в контексті 

художніх процесів на Закарпатті у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. 

звертаємось до матеріалів Центрального державного архіву літератури і мистецтва 

України (ЦДАМЛМ): тематичних планів республіканських та обласних виставок 

художників Закарпаття, звітів про стан Закарпатської обласної організації Спілки 

художників України, доповідей та стенограм обговорення виставок тощо 

(ЦДАМЛМ, ф. 581, оп. 1, спр. 100, 131, 232 [1—3]). 

Контекстуальному дослідженню творчості майстра слугують матеріали 

Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО). Зокрема виставкову діяльність та 

участь живописця у роботі Закарпатської обласної організації СХУ характеризують 

документи фонду Р-1544 (протоколи засідань правління і загальних зборів 

художників Закарпатської області, доповіді голів Закарпатської обласної організації 

СХУ, стенограми та протоколи звітно-виборчих зборів і засідань правління ЗОО 

СХУ, плани роботи, річні робочі плани та довідки про роботу організації, книги 

відгуків обласних художніх виставок тощо) [4—20]. Маловідомі факти щодо 

навчання В. Микити в Ужгородському художньо-промисловому училищі 

віднаходимо у Поточному архіві Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі 

(Особова справа Володимира Микити, 1947—1950 рр.) [22]. Відомості про творчий 

шлях художника містять матеріали Поточного архіву Закарпатської обласної 

організації НСХУ [21]. З метою висвітлення контактів В. Микити з мистецьким 

середовищем Ужгорода проаналізовано матеріали (передусім, добірки оглядів 

експозицій за 1960—2010-ті рр.), зосереджені у Закарпатському обласному 

художньому музеї імені Й. Бокшая. 

Важливим складником джерельної бази дослідження є матеріали особистого 

архіву митця: публікації у періодичних виданнях, документи, що відображають 
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життєвий і творчий шлях, відзнаки, світлини тощо [23]. Цінну інформацію про 

творчу діяльність В. Микити надають інтерв’ю автора дисертаційного дослідження з 

майстром, проведені упродовж 2016—2017-го рр. 

Візуальну частину джерельної бази формують станкові живописні твори 

художника (тематичні картини, портрети, пейзажі, натюрморти) з фондів ЗОХМ ім. 

Й. Бокшая, Закарпатського краєзнавчого музею, приватного музею В. Микити 

«Срібна вежа» (м. Ужгород), Мукачівського історичного музею «Паланок», Івано- 

Франківського художнього музею, Національного художнього музею України (м. 

Київ), Сумського художнього музею, Хмельницького художнього музею, 

Кіровоградського краєзнавчого музею, Миколаївського художнього музею, 

Запорізького художнього музею, Дніпропетровського художнього музею, картинної 

галереї у м. Рівне; художніх музеїв Росії, Литви, Словаччини, Німеччини, 

Угорщини, Словенії; приватних збірок Словаччини, Німеччини, Угорщини, 

Венесуели та інших країн світу. З метою якнайповнішого дослідження творчості В. 

Микити послуговуємось етюдами, ескізами, замальовками з особистого архіву 

художника. Значна частина підготовчих візуальних матеріалів досі не публікувалась 

і не вивчалась в контексті творчої еволюції митця. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що опубліковані та архівні джерела 

висвітлюють інституційні, морфологічні та змістові аспекти художнього процесу на 

Закарпатті другої половини ХХ — початку ХХІ ст., охоплюють усі етапи творчості 

В. Микити та забезпечують контекстуальність її розгляду. Візуальні матеріали 

репрезентують усі періоди діяльності митця, жанри його творчості та стадії утілення 

задуму — від ескізів, етюдів до завершеного полотна. Водночас варто зауважити,  

що виявлення світоглядних інспірацій образно-пластичної концепції художника 

вимагає співставлення документальних даних з ширшим колом історико-культурних 

джерел та звернення до герменевтичного арсеналу сучасного мистецтвознавства. 

Методи дослідження. Аналіз творчості В. Микити в контексті образотворчого 

мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст. потребує 

застосування комплексу методологій сучасного гуманітарного знання. Ураховуючи, 

що тенденції художнього процесу визначаються іманентними закономірностями 



54 

розвитку мистецтва та його зв’язком із соціокультурною системою, звертаємось до 

системного, структурно-функціонального та синергетичного підходів (Г. Хакен, І. 

Пригожин, О. Князєва, С. Курдюмов, М. Каган). Зокрема відштовхуємось від 

прийнятого у їх межах виокремлення інформаційного (змістового), інституційного 

та морфологічного аспектів культури, синхронічного та діахронічного вимірів її 

буття [130, с. 55—58]. У площині проблематики пропонованої дисертації 

інформаційний аспект конкретизується в аналізі загальносвітоглядних, 

соціокультурних детермінант мистецького поступу та творчості окремих майстрів. 

Останнє важливе у зв’язку із тим, що у досліджуваному часовому проміжку 

виокремлюється два самостійних історичних відтинки. Перший (друга половина 

1940-х — середина 1980-х рр.) позначений «жорстким типом організації» (Р. 

Мертон) соціокультурної системи, уніфікованістю аксіонормативних установок і 

підконтрольністю художньої комунікації; другий (з кінця 1980-х рр. до сьогодення) 

— плюралізацією інформаційного поля, трансформацією суспільних інституцій та 

пошуком нових художніх парадигм. Розгляд інституційного аспекту виявляє вплив 

організації мистецького життя (Спілки художників, виставок, освітніх мистецьких 

закладів) на художні процеси і діяльність митців. Морфологічний аналіз засвідчує 

домінуюче положення живопису у художній культурі Закарпаття та його 

культуротворчу і національно-ідентифікаційну роль. 

Дослідження регіональної образотворчості у синхронічному вимірі дозволяє 

з’ясувати специфіку мистецького розвитку у повноті його інституційних, змістових 

та морфологічних характеристик у певному часовому проміжку. Діахронічний 

аналіз, заснований на застосуванні порівняльно-історичного методу, забезпечує 

пізнання хроноструктури художнього процесу, механізмів трансмісії традиції, 

обґрунтовує його періодизацію, виявляє етапи творчого поступу митців. 

Засадничого теоретико-методологічного значення у дослідженні творчості В. 

Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття набуває конкретизація 

дефініцій традиції та регіональної художньої школи. Наголосимо на корелятивності 

наведених понять: репрезентації у традиції змісту образно-пластичної парадигми 

мистецького осередку та визначення школи за посередництвом змісту традицій. У 
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подальшому аналізі мистецьких процесів враховуємо, що традиція — динамічний, 

еволюціонуючий феномен, відкритий до взаємодії з новацією та змінами у 

соціокультурній системі. На підставі цього одним з методологічних засновків 

дисертації  обираємо  «динамічну  теорію  традиції»,  репрезентовану   у   працях  

Ш. Айзенштадта, Л. Пея, Ф. Рігса, Л. і С. Рудольфів, С. Арутюнова, Е. Маркаряна, Е. 

Соколова.  Насамперед  послуговуємось  тезою  Л.  Пея  про  наявність  у  традиції 

«внутрішньої і зовнішньої сторони»: самототожної сутності та історично мінливих 

форм виразу [331, p. 37]. Важливою видається аргументована Е. Абрамяном, С. 

Арутюновим, Е. Маркаряном, Е. Соколовим думка про те, що можливість 

трансформації традиції та її впливу на сучасні культурні процеси закладена в ній 

самій [33, с. 125; 163, с. 80—81; 268, с. 44; 328, р. 157]. Суттєвою у контексті 

дисертаційної розвідки вважаємо концепцію Ш. Айзенштадта, в якій традиція 

осмислюється не лише як механізм культурної спадкоємності, а й визначник «меж 

інновацій та критерій їх законності» [326, р. 51—52, 124]. Істотним у дослідженні 

еволюції закарпатської художньої школи є твердження вченого, що «будь-які вирази 

основоположних параметрів культурної традиції <…> відкриті до реінтерпретації та 

рекристалізації у поняттях, актуальних для певного суспільства» [326, р. 140]. 

У конкретизації положень «динамічної теорії» зважаємо на те, що 

закарпатська художня школа сформувалась на ґрунті візій модернізму та традицій 

народного мистецтва Карпат, які перебували в складній взаємодії, асимілювались у 

нові мистецькі контексти і віднаходили оригінальні втілення у доробку митців. 

Звідси — необхідність дослідження співвідношення традицій і новацій у різні 

проміжки часу і в творчості окремих майстрів. Зокрема у подальшому враховуємо, 

що у 1920—1930-х рр. модерністичне формотворення сприймалось новацією, котра 

у поєднанні з багатовіковим етнокультурним досвідом надавала творам внутрішньої 

колізійності, відображеної у формі, змісті, моделях сприйняття. У наступні періоди 

модерністичний і народномистецький первні закарпатського малярства постали 

завершеними пластичними системами, а роль новаційного чинника художнього 

процесу перейшла до їх інтерпретації в індивідуальній творчості. Важливим є також 

те, що за радянських часів актуалізація модерністичного та народномистецького 
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досвіду асоціювалась зі свободою творчих пошуків, вивільненням з лещат 

«соцреалізму», утвердженням національних ідей. 

Істотною вважаємо багаторівневість етноінспірацій, зрослих із народного 

світогляду, обрядовості, звичаєвості, фольклору, сакрального малярства, 

декоративно-ужиткового мистецтва Карпат, та їх вияву в образно-пластичній 

структурі творів (народній тематиці, епічності, символьності, монументальності, 

чіткій ритміці, виразності кольору, декоративній організації площини). 

У побудові концептуальної моделі дослідження пам’ятаємо, що взаємодія з 

традицією може бути більш чи менш опосередкованою та суб’єктивізованою, 

відбуватись за принципами стилізації, сюжетно-тематичних перегуків чи вільних 

асоціацій (О. Петрова [227, с. 25—28]), включати різні способи інкорпорації 

фольклорних елементів до структури художнього твору (асиміляцію, співставлення, 

контраст та ін.), що надає підстави для виокремлення моделей індивідуалізації 

етнодосвіду у творчості митців. 

Отже, можемо зробити висновок, що методологічним підґрунтям аналізу 

актуалізації модерністичного та етнокультурного досвіду в образотворчому 

мистецтві Закарпаття повинна стати диференціація її синхронічного та 

діахронічного (динамічного) аспектів. У першому предметом вивчення постають 

типи взаємодії модерністичних та етнокультурних традицій між собою та з 

сучасною професійною художньою свідомістю й форми їх репрезентації у 

художньому тексті; у другому — динаміка прояву неофольклоризму і 

модерністичних ремінісценцій у закарпатській образотворчості другої половини ХХ 

— початку ХХІ ст. 

Враховуючи, що вищою формою взаємодії з традицією є діалог, заснований на 

відрефлексованій асиміляції у новочасний контекст її духовних і пластичних змістів, 

одним з методологічних засновків дослідження обираємо теорію діалогізму, 

репрезентовану у працях М. Бахтіна, В. Біблера, М. Кагана, Ю. Лотмана, М. 

Мамардашвілі, А. Моля та ін. З-поміж мистецтвознавчих конкретизацій концепції 

акцентуємо на розвідці Р. Яціва (2008) [317], в якій спадщина національного 

модернізму розглядається як певний ресурсний комплекс, актуалізація якого 
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залежить від рецептивного потенціалу молодої генерації митців, їх спроможності 

«“взяти”  до  свого  активу  відповідний  творчий  досвід»  [317,  с.  24],  здатності до 

«відчитування смислової інформації архітвору з відстеженням його внутрішнього 

структурно-образного порядку», віднайдення у спадщині ще актуальних духовних 

та естетичних ресурсів, які «можуть дати життя новим концепціям образотворчого 

мистецтва» [317, с. 29]. Вважаємо, що наведене визначення, сформульоване у 

площині належно-можливого, вкрай важливе щодо взаємодії традицій і новацій в 

мистецькій практиці Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст. 

Звернення до теорії діалогізму вмотивовується також тим, що закарпатська 

образотворчість формувалась на перехресті культурних впливів, в умовах рецепції 

угорських, чеських та інших мистецьких традицій, що постали чинниками розвитку 

регіональної художньої школи при збереженні її окремішних національних засад. 

Зважаючи, що етнокультурна традиція є багаторівневою системою зі знаково- 

символічним виразом змісту, апелюємо до теорії символу (Г.-Г. Гадамер, Е. Касірер, 

К. Леві-Строс, С. Авєрінцев, О. Лосєв, М. Мамардашвілі, М. Петров, О. 

П’ятигорський та ін.) та семіотичного підходу (П. Богатирьов, Ю. Лотман). Зокрема 

послуговуємось визначенням С. Авєрінцева, згідно котрого символ розглядається як 

образ «в аспекті своєї знаковості» і знак, наділений «усією органічністю міфу та 

невичерпною багатозначністю образу» [25, с. 826]. У дослідженні культурно- 

інтегративних функцій народномистецької традиції враховуємо, що «зміст дійсного 

символу через опосередковуючі смислові зв’язки щоразу співвідносить з 

“найголовнішим” — з ідеєю світової єдності, з повнотою космічного та людського 

“універсуму”» [25, с. 828], а його структура «спрямована на те, щоб занурити кожне 

часткове явище в стихію “першоначал” буття та дати цілісний образ світу» [25, с. 

829]. Світоглядний потенціал народномистецьких традицій засвідчує думка, що у 

фольклорних формах культури етнічні символи завжди пов’язані з «ціннісним 

наповненням, специфічними формами соціалізації та кодування, забезпеченням 

певного рівня національно-етнічної ідентифікації в різні періоди життя етносу» [28, 

с. 36]. 
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Істотним для осмислення актуалізації етнотрадиції професійною художньою 

та глядацькою свідомістю є судження, що «тлумачення символу значною мірою 

діалогічна форма знання: смисл символу реально існує лише в межах людського 

спілкування, в ситуації діалогу, поза якою спостерігаємо лише порожню форму 

символу» [25, с. 829]. Підтвердженням змістової ємності та інтерпретативної 

відкритості заснованих на етнотрадиції творів вважаємо думку М. Мамардашвілі та 

О. П’ятигорського про співбуттєвість символу людській свідомості та множинність 

його значень. Методологічно вагомим у вивченні спадкоємності традицій в 

образотворчому мистецтві Закарпаття є міркування М. Лотмана, що «символи як 

важливі механізми пам’яті культури переносять тексти, сюжетні схеми та інші 

семіотичні утворення з одного пласта культури в інший. Пронизуючи діахронію 

культури, константні набори символів значною мірою переймають на себе функцію 

механізмів єдності: здійснюючи пам’ять культури про себе, вони не дають їй 

розпастися на ізольовані хронологічні пласти» [154, с. 241]. 

Переконані, що теорія символу та семіотичний підхід дозволяють висвітлити 

світоглядні, культурно-інтеграційні, національно-ідентифікаційні аспекти звернень 

до етнотрадицій у професійній художній творчості, обґрунтовують спадкоємність 

генерацій митців та символічно-метафоричну природу закарпатського живопису. 

Важливим кроком у формуванні концептуально-методологічної бази 

дослідження вважаємо конкретизацію поняття художньої школи з визначенням її 

особливостей щодо образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — 

початку ХХІ ст. Зважаючи на те, що згідно принципів системного підходу у 

дефініції слід ураховувати інформаційно-змістові, інституційні, морфологічні 

аспекти художнього процесу, його синхронію та діахронію, під художньою школою 

розуміємо цілісний, динамічний, наділений локальною специфікою мистецький 

феномен, системоутворюючими чинниками якого постають: наявність ідейно- 

естетичної програми, тривала художньо-стильова єдність; концептуалізація 

мистецької спадщини, її осмислення як живої, відкритої до нових прочитань 

духовно-естетичної традиції; наявність освітніх мистецьких інституцій та 

мікросередовищ професійного спілкування, що забезпечують збереження, 
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актуалізацію та трансмісію професійного досвіду, методів і прийомів 

формотворення; усталеність видо-жанрової структури, яка відображає світоглядно- 

естетичні, тематичні та стильові пріоритети мистецького осередку; змістова та 

функціонально-структурна визначеність щодо загальнонаціонального мистецького 

простору, сформованість механізмів інформаційного обміну з зовнішнім 

середовищем. Суттєвим вважаємо виникнення і функціонування художньої школи у 

комунікативно-інформаційній системі «автор — твір — художня критика та 

сприйняття професійної спільноти — реципієнт». 

З огляду на проблематику дисертаційного дослідження, звертаємось до аналізу 

історичної еволюції феномену, визначеної соціокультурним середовищем, 

зовнішніми стильовими впливами, іманентними закономірностями трансформації 

традиції, її взаємодією з новацією та індивідуалізацією у творчості провідних 

майстрів. Вважаємо, що згідно принципів системно-синергетичного підходу 

особливістю співвідношення традиції і новації у відкритій, саморегульованій, 

здатній до саморозвитку та самозбереження системі є урівноваженість, забезпечення 

традицією самототожності художньої школи та упередження новацією її стагнації, 

занепаду і розпаду. 

У свою чергу поняттям образно-пластичної парадигми художньої школи (від 

гр. paradeigma — приклад, зразок) означуємо характерну для певного мистецького 

осередку систему естетично-художніх пріоритетів, творчих підходів, прийомів, 

засобів художньої виразності, фіксованих в традиції і відтворюваних у нових 

творчих рішеннях. Відповідно, єдність нових прочитань традицій та формотворчого 

експерименту в індивідуальній художній практиці відображаємо у понятті 

індивідуальної образно-пластичної концепції. 

Доповнення дефініції регіональної художньої школи низкою характеристик, 

визначених структурно-функціональними особливостями комунікативної системи 

«автор — твір — художня критика — реципієнт» (наявність усталених форм 

презентації художніх творів, механізмів трансляції художньо-критичної інформації 

тощо) виоформлює поняття регіонального художнього життя та  художнього 

процесу як його діахронічного виміру. 
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Вважаємо, що проаналізований понятійно-термінологічний апарат охоплює 

увесь спектр явищ і процесів, важливих щодо проблематики дослідження, обрані 

методології забезпечують їх об’єктивний, системний розгляд, а джерельна база— 

належну аргументованість наукових висновків. 

 
Висновки до розділу 1 

 
 

1. Аналіз наукових та художньо-критичних публікацій, присвячених доробку 

В. Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — 

початку ХХІ ст., дозволяє констатувати недостатню дослідженість творчості митця. 

З-поміж виокремлених джерел інспірацій та особливостей образно-пластичної 

концепції художника: закоріненість в етнокультурі Карпат (О. Гаврош, В. 

Мартиненко, Г. Островський, М. Приймич, М. Сирохман, О. Федорук та ін.); 

спадкоємність з традиціями закарпатської художньої школи, досвідом А. Ерделі, Ф. 

Манайла, Е. Контратовича (О. Воронова, З. Куторга, В. Мартиненко, Г. 

Островський, М. Сирохман, В. Цельтнер та ін.); творче осмислення традицій 

народного мистецтва, «фольклоризм як головна прикмета творчого волевиявлення» 

(В. Мартиненко, О. Федорук, Г. Юхимець та ін.); постімпресіоністичні витоки 

формотворення (І. Павельчук); сакралізація, поетизація селянської праці, її 

піднесення до глобальної теми буття (О. Гаврош, О. Загаєцька, З. Куторга, В. 

Мартиненко, Г.Островський, І. Поп, М. Приймич, М. Сирохман, В. Цельтнер); 

конструктивність композиції, лаконізм виражальних засобів (Г. Островський, М. 

Сирохман), філософічність (В. Мартиненко), епічність (З. Куторга, Г. Островський), 

символьність (О. Сидор-Гібелінда, М. Сирохман) образів, монументальність 

узагальнених форм (О. Воронова, З. Куторга, В. Мартиненко). 

Водночас, невизначеними лишаються особливості образно-пластичної 

концепції творчості В. Микити в спектрі неофольклорних та модерністичних 

пошукових стратегій закарпатського живопису. Комплексного, документально 

аргументованого вивчення вимагають родинні, освітні і професійно-комунікаційні 

джерела становлення митця. Досі відсутня науково обґрунтована періодизація 
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творчості живописця. Поглибленого вивчення, систематизації та ретельного 

художньо-стильового аналізу потребує доробок художника в жанрах портрету, 

пейзажу, жанрово-побутового живопису, натюрморту. Комплексного історико- 

мистецтвознавчого розгляду очікує еволюція образно-пластичної концепції В. 

Микити, передусім, на сучасному етапі професійного поступу, та формотворчі 

експерименти художника. 

3. Джерельну базу дисертації утворюють матеріали, зосереджені у 

Центральному державному архіві літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ), 

Державному архіві Закарпатської області (ДАЗО), Поточному архіві Закарпатської 

обласної організації НСХУ, Поточному архіві Ужгородського коледжу мистецтв ім. 

А. Ерделі, особистому архіві художника. Поглибленому вивченню життєвого і 

творчого шляху В. Микити сприяють інтерв’ю з майстром. Візуальну частину 

джерельної бази формують твори В. Микити, ескізи, етюди з фондів державних 

музеїв, приватних збірок та особистого архіву живописця. Наукову достовірність 

результатів забезпечує те, що залучені до дослідження матеріали документально 

достовірні, висвітлюють усі етапи творчої діяльності митця, тематичні, художньо- 

стильові та жанрові пріоритети його творчості. Переважна частина архівних джерел 

введена до наукового обігу вперше. 

4. Для вирішення завдань, зумовлених метою дослідження, застосовано 

загальнонаукові та спеціальні підходи і методи, що гарантують якнайповніше 

розкриття проблеми, достовірність та аргументованість результатів. Зокрема 

принципи системно-синергетичного підходу дозволяють проаналізувати 

досліджувані явища у синхронії та діахронії, визначити їх іманентні властивості та 

зв’язки з соціокультурним контекстом. Звернення до «динамічної теорії традиції» 

уможливлює теоретико-методологічне вмотивування історичної еволюції 

закарпатської школи живопису, інтеграції та синтезу стильових впливів. Положення 

теорії діалогізму обґрунтовують полікультурність регіонального мистецького 

дискурсу та взаємодію професійної художньої свідомості з народномистецьким 

досвідом. Теорія символу розкриває знаково-символічну природу етнотрадиції та її 

віддзеркалення на різних рівнях художнього твору. Методи мистецтвознавчого 
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аналізу розкривають специфіку образно-пластичної концепції В. Микити, художньо- 

стильові та жанрові особливості творів. 

5. Базовими у дослідженні означеної проблеми вважаємо поняття регіональної 

художньої школи, художньої традиції та новації, образно-пластичної парадигми 

художньої школи, крайового мистецького середовища, індивідуальної образно- 

пластичної концепції, що з належною повнотою відображають зміст регіональних 

мистецьких процесів й уможливлюють комплексний аналіз творчості В. Микити в 

контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ —  початку 

ХХІ ст. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНСПІРАЦІЇ ТА ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА МИКИТИ 

 

 

 
 

2.1. Народномистецькі і модерністичні традиції закарпатського живопису як 

підґрунтя творчості В. Микити 

 
Підґрунтям становлення та еволюції образно-пластичної концепції творчості 

Володимира Микити стала цілісна, позначена єдністю духовно-естетичних 

орієнтирів, внутрішньо диференційована художня традиція, заснована на синтезі 

модерністичного формотворення та народномистецьких традицій Карпат. 

Інтенсивність впливу досвіду закарпатської школи живопису на діяльність митця 

зумовили учнівство в А. Ерделі, Ф. Манайла, Й. Бокшая в Ужгородському 

художньо-промисловому училищі (1947—1950) і подальша плідна творча співпраця 

з представниками старших поколінь закарпатських майстрів. Першочергового 

значення в контекстуалізації пошуків В. Микити в традиції регіонального 

малярського осередку набули структурно-інформаційні особливості мистецького 

середовища Ужгорода, в якому художній досвід 1920—1930-х рр. сприймався як 

«жива», актуальна культурно-мистецька текстуальність, на якій виховувалось не 

одне покоління закарпатських живописців. 

Істотним вважаємо динамічний взаємозв’язок модерністичного та 

народномистецького первнів крайового образотворчого мистецтва, який зумовив 

формування спектру пошукових художньо-стильових стратегій, типів стильового 

синтезу, структурованих в певну систему і збагачених впливом інших стильових 

спрямувань. Характерною рисою закарпатського живопису стало поєднання в 

індивідуальних творчих концепціях кількох із них, з домінуванням тих чи інших в 

різних жанрах і на різних етапах творчості. 

Іншою особливістю відображення в творчості закарпатських майстрів 

традицій регіональної художньої школи є «синхронізована діахронність», 
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актуалізація різночасових елементів мистецької спадщини, співіснування 

ретроспекційних та гостро сучасних стильових форм, їх конвергенція та синтез, що 

забезпечило синергію традицій і новацій як механізмів саморегулювання 

складноорганізованих систем. 

Звернімося до розгляду спектру образно-пластичних стратегій закарпатського 

живопису, заснованих на інтеграції у професійну художню творчість 

народномистецького досвіду, та визначення місця і значення доробку В. Микити в 

цій площині. 

Як засвідчує аналіз становлення світського образотворчого мистецтва в 

регіоні, вже у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. народний побут та 

обрядовість стали тематичним арсеналом жанрово-побутового живопису, увійшли в 

творчість Й. Змія-Микловського, Г. Рошковича [199, с. 15, 23]. М. Мункачі, Ф. 

Звержини, С. Берегі, Ш. Голлоші, І. Ревеса, Ю. Вірага, Д. Іяса [156, с. 12; 199, с. 28, 

30—34]. Узагальнені образи природи, «характерні для Закарпаття мотиви з чітким 

зображенням місцевості» [156, с. 9] та елементи етнографізму з’явились у 

пейзажних полотнах (Г. Рошкович, Ш. Голлоші) [199, с. 24]. Початково увага митців 

зосереджувалась на подієвій стороні народного життя; сприйняття етнокультури 

здійснювалося дистанційовано, в межах суб’єкт-об’єктної комунікативної 

диспозиції (О. Петрова) [227, с. 22] та утілювалося в традиційні стильові форми 

(академізму, реалізму) у доробку Г. Рошковича, Ш. Голлоші, І. Ревеса, Ю. Вірага та 

ін. 

Стрімкого розвитку зацікавлення етнокультурою та народним мистецтвом 

Карпат зазнало в 1920—1930-х рр., з формуванням крайової школи живопису [109, 

с. 920; 156, с. 12; 159, с. 277—278; 229, с. 185]. 

Узагальнення висновків наукових досліджень, присвячених образотворчому 

мистецтву регіону, та аналіз творчості підкарпатських митців дозволяє 

стверджувати, що у 1930-х — на початку 1940-х рр. сформувалася бінарна образно- 

пластична парадигма крайового малярства, заснована на використанні досвіду 

модернізму та народного мистецтва для візуалізації етнокультурних змістів, образів, 

тем. Світоглядним підґрунтям розвитку неофольклоризму стало жадання 
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«національного і культурного відродження русинів-українців» [229, с. 195—196], 

утвердження самобутності національної художньої школи, а формою рецепції 

етнотрадицій — «емпатичний діалог», зумовлений співпричетністю художників 

народному життю, знанням декоративно-ужиткового мистецтва, сакрального 

малярства, фольклору краю [109, с. 925—927]. 

Саме двополюсністю мистецьких пріоритетів інспіровано спектр 

індивідуальних образно-пластичних концепцій кінця 1920-х — початку 1940-х рр., 

за характером художнього узагальнення диференційованих на етноромантичні, 

ідеалізуючі (Ф. Манайло, А. Коцка, А. Борецький) та соціально-критичні (Й. 

Бокшай, Е. Контратович); за типом стильового утілення — пленерно-реалістичні (Й. 

Бокшай); модерністичні (пейзажі-картини А. Ерделі); засновані на рівноправному 

діалозі народномистецької та новочасних художніх традицій (імпресіонізму, 

постімпресіонізму, експресіонізму, сюрреалізму) (окремі портрети А. Ерделі, твори 

Ф. Манайла, Е. Контратовича, А. Коцки, А. Борецького) або ж домінуванні 

народномистецьких засобів у творенні художнього образу (Ф. Манайло). 

Поширення в творчості майстрів міжвоєнної доби набула інтермедіальна взаємодія 

художніх кодів декоративно-ужиткового мистецтва та словесного фольклору. У 

жанровому сенсі неофольклорні пошуки охопили пейзаж та портрет у модифікації 

тематичного пейзажу і портрету-картини, та найповніше виявилися у жанрово- 

побутовому живописі [109, с. 920—927]. 

Художнє життя Закарпаття другої половини 1940-х — початку 1950-х рр. — 

час, на який припадає учнівство В. Микити в Ужгородському художньо- 

промисловому училищі, позначене різнорідними, суперечливими тенденціями: 

розвитком  мистецьких  інституцій1  та  боротьбою  з  «формалізмом»;  насадженням 

«соцреалістичного» методу і збереженням традицій у мікросередовищах 

професійного спілкування та досвіді старшого покоління закарпатських майстрів; 

руйнуванням зв’язків з європейським культурним середовищем та репрезентацією 

 

 

1 У 1946 р. було організовано обласне відділення Спілки художників УРСР за очільництвом А. 

Ерделі; у 1947 р. розпочала роботу Обласна картинна галерея [79, с. 141; 99, с. 105]; восени 1945 р. 

Ужгородське художнє училище здійснило перший набір [99, с. 106]. 
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художніх здобутків закарпатців на республіканських і загальносоюзних теренах, 

творчою взаємодією з митцями Києва, Львова, Москви. 

Оминаючи систематизовану науковцями подієву конкретику [78; 79; 80; 189] 

та розлогі дискусії з проблем «соцреалізму» [49; 88, 90; 153], зосередимось на 

трансформаціях крайового живопису й змінах в інтерпретації народномистецького і 

модерністичного досвіду в творчості закарпатських майстрів. Так, аналіз 

регіонального  художнього  процесу 1945—1955-го рр.  засвідчує, що  властива йому 

«структурна напруженість» зумовлювалась «зіткненням» сформованої 

закарпатською школою та «соцреалістичної» образно-пластичних систем. На рівні 

естетичних пріоритетів останнє зводилось до антитези «поесису» та «мімесису» (О. 

Голубець [88, c. 44—46]; О. Петрова [225, с. 34—35]); у площині мистецьких 

стратегій — антагонізму незаангажованого формально-пластичного пошуку і 

підпорядкування ідеологічним кліше та радянській редакції академічно- 

передвижницьких приписів; на рівні «прагматики» художнього твору — до 

протилежності образної багатозначності, інтерпретативної відкритості та 

нав’язливої дидактики «мистецтва для народу» [88, с. 44, 51, 52], запрограмованості 

глядацького сприйняття. Разючою різниця є у концептуалізації етнотрадицій: 

національно-ідентифікаційній, заснованій на відтворенні духовно-світоглядного 

підґрунтя крайової культури, поліваріантному синтезі народномистецького та 

професійного художнього досвіду, підкреслено індивідуалізованій у творчості 

закарпатських живописців та узалежненій «спільними законами розвитку 

багатонаціонального мистецтва» [цит. за: 88, с. 50], «соцреалістичним» спектром 

засобів і тем. 

Не випадково, з інтеграцією у радянський соціокультурний простір, у свічаді 

вимог «правдивого, історично-конкретного зображення дійсності» [49, с. 81], в 

сприйнятті цілісного доробку закарпатського малярського осередку відбувся 

болісний злам. Притаманна регіональному живопису модерністична формотворчість 

розцінювалась як «стилізаторство» [49, с. 71; 250, с. 2], а корелятивні їй 

етнокультурні     зацікавлення     розглядались     осібно     й     прилаштовувалися до 

«соцреалістичних»  засобів  художньої  виразності,  установки  «засобами мистецтва 
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підтримувати оптимістичний настрій у народних масах» [127, с. 295] та ідеологічно 

ангажованих тем. Наслідком стали найразючіші в «ерделівській лінії» крайового 

малярства (Г. Островський) [199, c. 189] втрата рівноваги між необхідною мірою 

узагальнення та життєвою правдивістю, натуралістична подача матеріалу або ж 

надмірна декоративність, збіднення пластичної мови, зниження «художньої якості у 

творах більшості митців» [78, с. 181; 80, с. 74]. 

Крім відзначених дослідниками схематизації психологічного малюнку, 

колориту, композиції у творах А. Ерделі (Г. Островський) [199, с. 111]; зниження 

внаслідок прагнення до «ілюзорної правдоподібності» художньої виразності 

полотен Ф. Манайла (В. Цельтнер) [300, с. 61]; розриву між декоративністю та 

психологізмом у портретах А. Коцки (Л. Попова, В. Цельтнер) [232, с. 136—137]; 

надмірної імпульсивності барв, побутовізму, звуження тематичного спектру 

композицій Е. Контратовича (О. Гаврош); театральності, умовності, етнографізму 

окремих робіт Й. Бокшая (О. Гаврош) [80, с. 73], як на втрату закарпатського 

живопису вкажемо на руйнацію внутрішньодіалогічної моделі твору, заснованої на 

кристалізації художнього образу на межі модерністичної та народномистецької 

образно-пластичних систем; редукцію сформованого на ґрунті язичницького 

світосприйняття, міфів, легенд, фольклору «схилення перед святостею природи і 

народу» (Е. Каллай) [131, с. 37], відмову від ірраціональності, драматизму, 

багатозначності, емоційної поліфонії; спрощення авторської інтонації, асоціативної 

образної мови, інтерпретативних практик глядацького сприйняття. У багатьох 

випадках простежується порушення зв’язку між знаковим та «прямим» рівнями 

зображення — основи взаємодії народного і професійного мистецтва, зближення їх 

декоративних засад [103, с. 123]. 

Водночас потенціал самозбереження художньої традиції, притаманний їй як 

різновиду складноорганізованих систем [130, с. 52], зумовив пошук рівноваги між 

досвідом школи, сформованими мистецькими стратегіями та приписами доби [80, с. 

70]. Своєрідними образно-пластичними «адапторами», єднальними ланками у цьому 

процесі постали етнокультурна тематика, актуалізована переважно у «трудовому» 

або ж святковому аспектах, художнє осмислення природи, візуалізація 
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народномистецькими засобами колективного начала верховинського життя [78, с. 

175], академічний вишкіл і реалістична спрямованість творчості окремих митців (Й. 

Бокшая, Г. Глюка) [103, с. 123]. Не випадково, перші вагомі досягнення повоєнного 

закарпатського живопису належали художникам, для яких реалізм був суголосним 

індивідуальному обдаруванню вільно обраним методом (Й. Бокшай, Г. Глюк), а 

найповніший образно-стильовий синтез простежувався у портретних етнообразах, 

композиційних пейзажах-картинах та жанрових полотнах на теми праці і 

звичаєвості, традиційні у крайовому малярстві 1920—1930-х рр. В той же час 

ідеологічно заангажовані твори на сюжети «возз’єднання з Радянською Україною» 

чи міфологізованої «орадянщеної» історії вирізняли оповідність, театральність, 

етнографізм. 

Істотним в оцінці змін в образотворчому мистецтві Закарпаття 1945—1955-го 

рр. вважаємо розмежування самовідданого, почасти болісного творчого пошуку та 

прошарку «відкупних» (О. Голубець) [88, с. 68], «офіційних» робіт. У річищі 

першого відбувалися поступова стабілізація традиції, повернення до властивої 

школі декоративної манери, інтеграція засобів народного мистецтва у реалістичне 

формотворення    з    виразною   акцентуацією   колористичних    завдань. Натомість 

«замовні» твори, які у лабетах жорсткого ідеологічного тиску виконувало чимало 

закарпатських  живописців  [80,  с.  90—102],  сформували  інерційне,   «ритуальне», 

«захисне» тло образотворення радянських десятиліть. 

Важливо, що певної «компенсованої цілісності» крайове малярство сягнуло у 

1951—1956-му рр., коли були створені кращі зразки закарпатського живопису 

повоєнного десятиліття — портрет «Артистки Закарпатського народного хору  

Клари Балог» (1951) А. Ерделі, «Великий Верх» (1951) Й. Бокшая, «На лісопункті» 

А. Борецького (1952), «Лісоруби» Г. Глюка (1954), «Верховинка» (1956) А. Коцки. 

Збереженню традицій сприяла спадкоємність досвіду в Ужгородському 

художньо-промисловому училищі, де у другій половині 1940-х — на початку 1950-х 

рр. викладали А. Ерделі (до 1952 р.), Й. Бокшай (до 1951 р.), Ф. Манайло (до 1955 

р.), А. Коцка (до 1950-го р.) — провідні закарпатські митці. У наступний період 

високий рівень фахової підготовки забезпечували «хоч і менш імениті, але 



69 

високопрофесійні випускники художніх вузів Праги та Будапешта» [188, с. 50]: В. 

Берец, І. Гарапко, Ш. Петкі, майстер художньої обробки дерева В. Свида. 

Неофольклорні зацікавлення молодої мистецької генерації підживлював доробок 

наставників 1920—1930-х рр. [103, с. 124]. 

Таким чином, в середині 1950-х рр. у закарпатському образотворчому 

мистецтві склалася динамічна, перехідна ситуація. На тлі зумовлених ідеологічним 

тиском художніх втрат, виокремлення «відкупного» прошарку офіційних робіт та 

утвердження «подвійної моделі» творчого існування [88, с. 68], розпочалися 

стабілізація і відродження традицій, пошук нових художніх рішень в творчості 

вихованців А. Ерделі, Ф. Манайла, Й. Бокшая, Е. Контратовича — В. Микити, П. 

Балли, В. Габди, Ю. Герца, Є. Кремницької та ін. [103, с. 124]. 

Кінець 1950-х — 1960-ті рр., які охоплюють ранній період творчості В. 

Микити, в закарпатському образотворчому мистецтві позначені регенерацією та 

спадкоємністю традицій, уможливленими лібералізацією та забезпеченими старшим 

поколінням (Й. Бокшаєм, Ф. Манайлом, Е. Контратовичем, А. Коцкою та ін.) і 

повоєнною мистецькою генерацією, учнями фундаторів крайової художньої школи. 

У порівнянні з іншими малярськими осередками України, на Закарпатті 

короткочасна політична «відлига» мала соціокультурну специфіку й цілком 

своєрідний мистецький зміст. Долучений до радянського простору у 1946 р., регіон 

не  зазнав  нищівних  репресій  творчої  інтелігенції  [79,  с.  141],  хоча  закиди  у 

«космополітизмі» та ідеологічний контроль наклали драматичний відбиток на долі 

митців. Так, звинувачений у «буржуазному формалізмі» [250, с. 2], відсторонений 

від керівництва Ужгородським художньо-промисловим училищем (у 1947 р.) та 

обласною організацією Спілки художників України (у 1949 р.) А. Ерделі 

продовжував педагогічну діяльність та експонував окремі з своїх робіт. 

Викладачами училища в другій половині 1940-х — на початку 1950-х рр. 

залишалися прихильник експресіонізму Ф. Манайло, послідовники «ерделівської» 

лінії    образотворення    А.    Коцка,    А.    Борецький,    Е.    Контратович. Усупереч 

«соцреалістичним» обмеженням та прискіпливій критиці, вони брали участь в 

обласних,   республіканських,   всесоюзних   творчих   звітах,   відвідували   художні 
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експозиції і музеї у Києві, Ленінграді, Москві [79, с. 143], зберігали внутрішню 

свободу,  досвід, професіоналізм.  Їх  творчість висвітлювала  документальна стрічка 

«Художники Закарпаття», відзнята Українською студією хронікально- 

документальних фільмів на початку 1950-х рр. 

Не випадково, на відміну від Києва, Одеси чи Харкова, де «неофольклорний 

ренесанс» доби «відлиги» став стрімким духовним проривом, на Закарпатті він 

співпав з органічним поверненням до мистецького досвіду 1920—1930-х рр. 

Важливим видається й те, що звільнена від ідеологічного тиску, регенерована 

художня традиція набула здатності до «продукування нових змістів у центральній 

зоні культури» (Е. Шилз, С. Айзенштадт) [326, р. 125], у мистецтвознавчому сенсі 

— до формування нових образно-пластичних парадигм. Саме цим, на нашу думку, 

зумовлені притаманні закарпатському образотворчому мистецтву 1960-х рр. нове 

прочитання «живих класиків» регіонального живопису, плюралізація рецепцій 

світової художньої спадщини, виникнення нових «референтних систем», 

урізноманітнення синтезу народномистецького та професійного досвіду у творчості 

молодої когорти майстрів. 

Відродженню крайового малярства сприяло пожвавлення художнього життя  

та опосередковані контакти з європейським арт-простором. За свідченням наукового 

співробітника ЗОХМ ім. Й. Бокшая мистецтвознавця Г. Рижової, з наданням дозволу 

виїздити за кордон, ужгородці побували у Чехословаччині, Угорщині, Румунії, де 

мали родинне коріння. Поверталися з мистецькими часописами, з яких місцеві 

художники дізнавалися про «усі новітні європейські течії» [255, с. 74]. У книгарнях 

можна було придбати альбоми європейських майстрів та музейних колекцій світу. 

«Кумирами “шістдесятників” ставали Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Хуан Міро» 

[226, с. 162]. 

Чимало містян вільно володіли угорською, чеською, словацькою, дивилися 

телеканали Праги, Будапешта, Варшави, Бухареста. Ознайомлювалися з творчістю 

Ф. Феліні, І. Бергмана. Захоплювалися філософією — Срібного віку, 

екзистенційною, східною, віднаходили книги з усіх можливих джерел. Митці 

групувалися у неформальні професійні об’єднання, на зразок «Клубу авангардистів» 
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у кафе «Верховина», натхненником якого був ужгородський графік П. Бедзір [55, с. 

285]. «Відкриттю» європейської культури сприяли французькі, італійські,  

британські кінематографісти, які працювали на Закарпатті по кілька років і з якими 

ужгородські художники встановили тісні комунікаційні зв’язки [255, с. 74]. У 1964 

р. за рекомендацією М. Хрущова регіон відвідав відомий американський графік- 

ілюстратор Рокуел Кент [190, с. 70]. 

Урізноманітнилась виставкова діяльність.  Упродовж другої  половини  1950-х 

— 1960-х рр., уперше за повоєнний період, у повному обсязі глядачі ознайомилися з 

творами засновників закарпатської школи. Початок поклала єдина за радянських 

часів прижиттєва персональна виставка А. Ерделі (1954 р.). У 1961 р. в Ужгороді, 

1962 р. у Києві та Львові, згодом — в інших містах України розгорнулися 

ретроспективні персональні виставки Ф. Манайла, які означили повернення майстра 

до пошуків 1920—1930-х рр. У 1964 р. з неабияким успіхом пройшла виставка 

творів А. Ерделі, Ф. Манайла, А. Коцки у Москві. У 1967 р. — перша персональна 

виставка  Е.  Контратовича  в  Ужгороді  [186,  с.  48].  1967  року  у  фойє кінотеатру 

«Комсомолець» відкрилася виставка представника ужгородського нонконформізму 

Ф. Семана, що проіснувала вечір та ніч. Згодом у Закарпатському обласному 

художньому  музеї  було  організовано  виставку  П.  Бедзіра  та  Ф.  Семана,  яка 

«протрималася» два дні [255, с. 76]. 

Прикметою демократизації культурного життя стало висвітлення творчості А. 

Ерделі, Ф. Манайла, А. Коцки провідними науковцями, однак без аналізу 

модерністичних складників. Так, у 1955 р. до спадщини А. Ерделі звернулася Н. 

Знаменська, у 1966 р. — Г. Островський [195], у 1972-му — В. Павлов (Цельтнер) 

[217]. На зламі 1960—1970-х рр. доробок Ф. Манайла розглядали Г. Островський 

(1969) [205], В. Павлов (1970) [219]; Е. Контратовича — Г. Островський (1973), В. 

Мартиненко (1973) [164], А. Коцки — Г. Островський (1974). У 1974 р. вийшла 

друком ґрунтовна монографія Г. Островського «Образотворче мистецтво 

Закарпаття» [199], що узагальнила студії мистецтвознавця попередніх років. 

Пожвавленню мистецького поступу сприяла суголосність регіонального та 

загальнонаціонального неофольклорних «ренесансів», своєрідна «мода на Карпати» 
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(Г. Скляренко), що «стали місцем творчого паломництва українських мистців» [262, 

с. 67]. Впливи народного мистецтва Верховини відобразили полотна Т. Яблонської, 

М. Глущенка, М. Варенні, В. Одайника, В. Патика, М. Романишина, Р. Сельського, 

Г. Смольського, Є. Трегуба. Сформовані на етнокультурному ґрунті твори А. Ерделі, 

Й. Бокшая, Ф. Манайла, А. Коцки викликали захоплення у Києві, Львові, Москві. 

Образно-пластичну мову крайового малярства підживлювало ознайомлення з 

мистецькими здобутками Львова та навчання закарпатців у Львівському 

державному інституті прикладного і декоративного мистецтва, що увійшло у звичай 

з другої половини 1950-х рр. Нові відтінки у живопис краю внесла творчість 

випускників художніх вишів Києва, Одеси, Ленінграда, Москви [184, с. 44]. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що провідними тенденціями «відлиги» в 

образотворчому мистецтві Закарпаття стали актуалізація концептуальних зв’язків з 

європейським модернізмом, творчих стратегій 1920—1930-х рр. у поєднанні з 

характерним для всеукраїнського мистецького поступу пошуком нових образно- 

пластичних парадигм. Каталізовані лібералізацією, вони збереглися у семи десятих 

— за зростання ідеологічного тиску, переслідування шестидесятників, «тихого 

тоталітаризму» (О. Голубець) «застійних» часів [88, с. 90]. 

Назагал у другій половині 1950-х — першій половині 1980-х рр. сформувалися 

три напрями регіонального малярства, відмінні за стильовими пріоритетами та 

типом інтеграції традицій. До першого відносимо поліваріантний синтез 

етнокультурного та модерністичного досвіду: модерністичне утілення етномотивів 

(А. Борецький, А. Шепа); рівноважну взаємодію засобів модерністичної та 

народномистецької виразності (Ф. Манайло, А. Коцка, Е. Контратович, Е. 

Медвецька, І. Ілько, А. Шепа); домінантний вплив народного мистецтва на стильові 

ознаки живопису при збереженні властивої модернізму індивідуалізованості 

творчого вияву (Ф. Манайло, Е. Контратович, в окремих творах — А. Коцка; Ю. 

Герц, М. Медвецький, Е. Медвецька, І. Ілько). Відображенням народномистецької 

узагальненості, монументальності, лаконізму, фольклорного хронотопу стали 

жанрово-побутові полотна та окремі натюрморти В. Микити, а синтезом 

народномистецьких та модерністичних засобів виразності або ж актуалізацією 
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постімпресіоністичного формотворення крізь призму ерделівських інтерпретацій — 

пейзажі і портрети митця [101, с. 108]. 

Звертаючись до аналізу модерністично-народномистецького спрямування 

крайового живопису другої половини 1950-х — 1960-х рр., акцентуємо на 

«персоніфікованій» трансмісії традицій крізь творчість провідних майстрів та 

значенні у формуванні творчих особистості і методу В. Микити доробку Ф. Манайла 

[107, с. 41—42], Е. Контратовича, А. Коцки, А. Борецького. 

Чи не найяскравіше регенерація характерних ознак закарпатської школи 

живопису віддзеркалила у творчості Ф. Манайла. Зазнавши драматичного зламу у 

повоєнний період, майже два десятиріччя обмежуючись пейзажами, наприкінці 

1950-х майстер повернувся до соковитої декоративної палітри, потужної 

узагальненості форм, життєствердності народного малярства. Як і в 1920—1930-х 

рр., прикметою творчості митця став синтез «глибокої народної, ще язичницької за 

походженням, містичної за своїм духом художньої традиції з модерними пошуками 

західноєвропейського живопису першої половини ХХ ст.» [77, с. 57]. 

На межі 1950—1960-х рр. поновлення стилістики ранніх робіт відбувалося 

переважно у пейзажах. З середини 1960-х живописець створив пейзажі-картини, 

інтер’єри та натюрморти, одухотвореними «персонажами» яких постали карпатські 

схили, старовинні дерев’яні споруди, начиння гуцульських хиж або ж закомпоновані 

на кшталт іконостасу предмети зникаючого архаїчного побуту — знаки народної 

культури Карпат. 

Так, декоративність та святковість народного мистецтва притаманні 

«Гірському пейзажу» (друга половина 1960-х рр.), де асоційовану зі світовим 

центром гору розквітчано барвистими клаптиками угідь, серпантином  доріг, 

золотом копиць, мальовничими хатинками, постатями людей і тварин — 

ритмізованими, площинними, близькими тонально. Синестезія народномистецького 

та експресіоністичного начал простежується в оповитій загадковістю фольклору, 

сповненій містичних енергій, урухомленій, полум’яній «Гуцульській ґражді» (1967). 

У «Бабиній хаті» (1970) одухотвореність викарбуваного пам’яттю обійстя 

перегукується    з    експресіоністичними    знахідками    Ф.    Манайла    1930-х   рр., 
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транскрибованими у мажорному регістрі, а врівноважена композиція та декоративні 

квіти відсилають до народних розписів. Подібну концепцію репрезентовано «В 

бабиній хаті» (1971), де символічний центр селянського дому — просякнута 

загадковим прохолодним сяйвом, наче жива блакитна піч, корелює з виразовістю 

експресіонізму, народною міфотворчістю та особистісними споминами. 

Трансформацію краєвиду у килимовий «простір-площину» (В. Цельтнер [300, с. 

136]) з чіткими постімпресіоністичними ознаками зустрічаємо в «Шаянських горах» 

(1974). 

Закоріненістю в етнокультурних традиціях пояснюються «рукотворність» та 

одухотвореність святкових, декоративних натюрмортів Ф. Манайла, які, поєднуючи 

безліч виготовлених народними майстрами речей, постають вагомою, сповитою 

часом, ціннісно осягнутою реальністю («Сріберні ничельниці, золоте бердо», 1975; 

«У коморі», 1976; «Юр’яник», 1975 та ін.). Зокрема потужний образотворчий 

потенціал декоративної системи народного мистецтва розкрито у «Моїй поличці» 

(1973), де ретельно прописані, розташовані на тлі дзвінкої блакиті, ритмізовані 

декоративні предмети зі світу дитинства, атрибути релігійних свят, годинник, 

склянка, вази, косівська кераміка, старі світлини, календар, що вказує на рік 

створення роботи, поєднують буденність та народну святкову стихію, 

індивідуальний і колективний рівні буття. 

Властива пізній творчості Ф. Манайла конструктивність, суголосна 

нефігуративним художнім течіям та зацікавленням молодих закарпатських митців 

[278, с. 19], присутня в «Музиці заводу» (1974), «Серед поля» (1974), «Симфонії 

заводу» (1975), «Нових ритмах» (1976), де механізми сповнюються вітальною 

енергією, синявою неба, зеленню гір, різнобарв’ям орнаментів, контекстуалізуються 

у міфопоетичне народне світосприйняття. 

З концептуальними знахідками художника 1920—1930-х рр. пов’язані 

портрети, зокрема «Скотар» (1969), де верховинця з увінчаними сонцем і місяцем 

палицею та трембітою уподібнено язичницькому божку — покровителю чабанів, 

охоронцю отар, а конкретну місцину трансформовано в світ у цілому. 
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Поєднання засобів фольклору та декоративно-ужиткового мистецтва 

зустрічаємо в сценах обрядів («На Івана Купала», 1966; «Коляди. Щедрий вечір», 

1968; «Колядники ідуть», 1970), стилістично близьких раннім роботам майстра, 

однак позбавлених притаманних їм утаємниченості, багатозначності, 

ірраціональності світовідчуття. 

Загалом творчість Ф. Манайла сконцентрувала проблематику 

загальнонаціонального і регіонального художніх процесів, вплинула на формування 

монументального стилю українського образотворчого мистецтва, стала одним з 

найвизначніших явищ «неофольклорного ренесансу», відобразила послідовно 

розроблену цілісну поетику, засновану на принципах народної творчості [300, с. 

137], підтвердила реноваційне значення етнотрадицій в закарпатському малярстві 

1960—1970-х рр. 

Непересічною роль художника є у спадкоємності досвіду крайової школи 

живопису. Так, утілений Ф. Манайлом в полотнах 1930-х — початку 1940-х рр. й 

відроджений у 1960-х фольклорно детермінований «синтетичний» тип 

образотворення став характерним для закарпатських митців. До прикладу, у творах 

В. Микити фольклорну картину світу відображено в монументальній статиці, 

симетрії («Весняні турботи», 1973; «Збір яблук», 1984), усталених трикутних 

композиційних схемах («Ягнятко», 1969; «Обід у полі», 1971), сфероподібному 

просторі («Звозять сіно», 1971), коловому русі, що відтворює колообіг життя («За 

щастя онука», 1972), локусах переходу: дороги («З верху на верх», 1973; «Дай, Боже, 

добрий день», 1992), ґанку («У чеканнях», 1977), воріт («До храму», 1990), порогу 

(«Пороги», 1985), вікна («Завжди в турботах», 1985). Синергійне застосування 

художніх кодів фольклору та декоративно-ужиткового мистецтва увійшло у 

творчість В. Микити та Ю. Герца. Концепцію символічного, лірико-епічного, 

декоративного    портрету-картини    розвинули    В.    Микита    («Дід-казкар», 1961; 

«Смуток», 1966; «Журба», 1993), В. Сабов, І. Ілько. Одухотворені образи народної 

дерев’яної архітектури створили В. Микита («Біля забутої хати», 1979) та Ю. Герц. 

Єдність людини та світу тварин відобразив В. Микита («Ягнятко», 1969; «Повінь», 

2001). Життєствердна стихія народних обрядів та свят приваблювала В. Микиту («За 
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щастя онука», 1972), А. Шепу, Ю. Герца, Т. Данилича, І. Ілька. Ірраціонально- 

міфологічні виміри полотен Ф. Манайла та його формотворчі «конструктивістські» 

експерименти позначилися на пошуках Є. Кремницької та Ф. Семана. 

Вагомий вплив на формування модерністичних і народномистецьких 

зацікавлень В. Микити та інших представників повоєнної генерації закарпатських 

живописців здійснила творчість Е. Контратовича, яку, на думку фахівців, «можна 

розглядати як приклад, коли народне мистецтво стає основним джерелом емоційної, 

декоративної своєрідності образно-пластичного мислення художника» [315, с. 52— 

53]. 

За переконанням В. Мартиненко, з середини 1960-х рр. «для митця розпочався 

період найвищого творчого розквіту», що протікав «під знаком жанрових творів» 

[164, с. 18] та розвитку воднораз обраних тем: обрядовості, звичаєвості, селянської 

праці, материнства, дитинства, буйноквіття життя. Так, органічну інтеграцію 

етномистецьких засобів виразності у станковий живопис, синергію художніх кодів 

народного мелосу та декоративно-ужиткового мистецтва продемонструвала «Робота 

у полі» (1979), де поетику народної пісні відтворено чарівною безпосередністю 

сюжету, заокругленістю ліній, дзвінким поєднанням зелених, червоних, блакитних 

кольорів, рухом селян супроти активної горизонталі стилізованого хвилеподібного 

рельєфу, що асоціюється з плином пісенного рядка. Фольклорного колориту 

сповнене зображення коня, наче з народного наїву зійшли крони ошатних дерев. 

В окремих творах Е. Контратовича 1960—1970-х рр. народномистецька 

декоративність присутня як відрефлексований, дистанційований творчий прийом. 

Так, у полотні «Над колискою» (1970-ті рр.) хрестоматійний сюжет та уподібнені 

орнаменту квіти сприймаються як авторизована цитата, перетворення елементів 

етнохудожнього арсеналу із засобів в предмет зображення. У композиціях «Весілля» 

(1968), «Танці на Верховині» (1950—1960-ті), «Пісня весни» (1969) віддзеркалено 

типове для закарпатського образотворчого мистецтва 1960—1980-х рр. 

виокремлення в обрядовості та поліголоссі фольклору їх життєствердних начал. 

Зразком образного осмислення лімінального локусу вікна, присутнього у 

натюрмортах та жанрово-побутових роботах В. Микити 1960—1980-х рр., є «Дитячі 
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забави» (1966) — символьно-алегорична композиція, де цілком реальна просторова 

межа постає вікном у простір душі. 

Постімпресіоністичне «символічне перетворення» (І. Павельчук) 

репрезентують пейзажі Е. Контратовича, в яких дерева, гори, кущі вражають 

епічністю, одухотвореністю («Вид на Чорногору взимку», 1965; «Полонина Рівна», 

1980), відсилають до ван-гогівської «персоналізації сезонів», набувають майже 

портретних ознак («Зимовий мотив», 1970; «Рання весна», 1980) [215, с. 126—127]. 

Принагідно зауважимо, що у 1960—1990-х рр. подібні образно-пластичні завдання 

вирішували В. Микита та В. Приходько. 

Прикладом синтезу етномистецького та постімпресіоністичного досвіду є 

творчість А. Коцки, представлена портретами, пейзажами, жанрово-побутовими 

полотнами. Зокрема у композиції «Подруги» (1968) постімпресіоністичні та 

народномистецькі інспірації простежуються в узагальнено-умовному потрактуванні 

об’ємів, акцентуванні на художньому значенні площини, властивій народному 

мелосу ліричності, пісенному ритмі, фризовому розташуванні поєднаних світлою 

задумою, оповитих надвечір’ям дівчат. Концептуальністю позначена сцена «На 

Гуцульщині» (1972), де коловий композиційний ритм, врівноважений статичним 

жіночим натовпом біля верхнього краю полотна, та фронтальними зображеннями 

чоловіка і хлопчика у його нижній частині, асоціюється з колообігом життя, 

частиною якого постає і заповнений людьми майдан, і розквітчаний червоним, 

бузковим, синім, вохристим народним вбранням та оповитий імлою зимовий день. 

Схоже композиційне утілення довічного плину подій зустрічаємо в творах В. 

Микити, А. Шепи, Ю. Герца. Властивий картинам А. Коцки глибинний неподієвий 

зв’язок статичних композиційних груп віднаходимо в жанрово-побутових роботах 

В. Микити 1960-х — початку 1970-х рр. З визначним закарпатських митцем В. 

Микиту поєднують синергізація модерністичного та етномистецького 

образотворення, постімпресіоністичний «синтетизм», уникнення оповідності, 

подієвості, жанровості [232, с. 131], рівновага ідеалізуючого та емпіричного начал, 

метод творення художнього образу, заснований на поетапному синтезі життєвих 
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сприйняттів, переході від «індуктивних висновків» до «апріорного ідеалу» [213, с. 

78]. 

За свідченням В. Микити [24], предметом захоплення та вивчення для нього 

слугував доробок А. Борецького — одного з найромантичніших і найпоетичніших 

закарпатських митців [247, с. 2]. 

У другій половині 1950-х — першій половині 1960-х рр., тобто в час, що 

збігається з раннім періодом творчості В. Микити, А. Борецький створив низку 

композицій, закорінених в знахідках 1930-х рр., однак позбавлених того 

інтонаційного багатоголосся, трепету «перед святістю природи і народу», глибокого 

пронизливого жаху «від недосяжних почуттями видінь», здатності «бути більш 

чутливо-романтичним, аніж логічно-конструктивним» [138, с. 37], про які, 

характеризуючи підкарпатську школу живопису, писав Е. Каллай. 

В окремих творах збереглися ремінісценції вихідних образно-пластичних 

принципів, синтез фольклорних, народномистецьких та модерністичних начал. Так, 

у «Вивозі лісу» (1960-ті рр.) утаємниченість та міфопоетичність поєдналися з 

диференційованим декоративним фризовим ритмом. У немов вихоплених з 

часоподієвого потоку, увиразнених синкопованим контуром постатях «Танку на 

Верховині» (1960-ті рр.) зринули імпресійність, чуттєвість, суб’єктивізованість та 

недомовленість полотен художника 1930-х рр. Цариною збереженого професійного 

досвіду для А. Борецького, як і для багатьох закарпатських живописців, лишався 

пейзаж: ліричний, побудований на сугестивних колористичних співзвуччях, 

просякнутий пантеїстичним почуттям («Потепліло», початок 1960-х рр.; «Похмурий 

день», «Під вечір», «Зимовий краєвид», 1960-ті рр.). 

Характерною рисою модерністично-народномистецького струменю крайового 

малярства стало доповнення міжгенераційної трансмісії художніх традицій 

внутрішньогенераційною, яка стосовно творчості В. Микити конкретизувалась в 

тісній творчій співпраці з А. Шепою, а загалом у повоєнному мистецькому 

поколінні — в обміні ідеями та творчим досвідом між В. Микитою, А. Шепою, Ю. 

Герцем, Е. і М. Медвецькими, І. Ільком та ін. 
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Зразком модерністичної артикуляції  етнокультурних тем,  оригінального 

осмислення  народномистецького спадку, синтезу закарпатських та  львівських 

художніх традицій став доробок Антона Шепи (1928—2014), за визначенням А. 

Чебикіна, — новатора регіональної школи живопису середини ХХ століття [51, с. 1]. 

Закарпатський період творчості А. Шепи, позначений взаємовпливами з В. 

Микитою, обійняв 1954—1972-й  рр. Його  початок пов’язаний  з роботою в 

Ужгородському училищі прикладного мистецтва, де учнями живописця стали І. та 

Л. Бровді, І. Ілько, Т. Довганич, В. Сабов, Ф. Семан, В. Скакандій, І. Шутєв, та 

встановленням товариських зв’язів з В. Микитою, П. Бедзіром, Є. Кремницькою, М. 

та Е. Медвецькими, Ю. Герцом — несхожими між собою, однак поєднаними 

традиціями школи, представниками молодших генерацій закарпатських митців. 

Художні враження подарували пленери, на які разом з Е. Контратовичем, В. 

Микитою, П. Бедзіром, С. Мальчицьким, І. Ільком А. Шепа виїздив на Рахівщину, 

Воловеччину, Міжгірщину. 

Наприкінці 1960-х твори А. Шепи привернули увагу «завдяки експресії, 

сміливим кольоровим рішенням, ідейною радикальністю відносно тодішнього 

ідеологічного тиску» [51, с. 12]. Саме у цей час, разом з П. Бедзіром та Є. 

Кремницькою, митець зазнав переслідувань як формаліст [51, с. 12]. 

Творчість живописця охопила пейзаж, побутовий жанр, портрет, натюрморт. 

Відобразила зацікавлення кольором, пластико-ритмічною організацією полотна. У 

деяких краєвидах означилися впливи А. Ерделі: корпусний мазок, що наче ущільнює 

художній простір («Осінь в Карпатах», 1960-ті рр. та ін.), або ж легка феєрія 

пленерних барв («Давнє дерево», «Квітнуть дерева», 1960-ті рр.). В інших верх 

одержали інспірації фовізму, сугестивність колірних спалахів — акцентів 

композиційно рівноважних площин. У «Верховинській весні» (1969) молода зелень 

та гірська блакить набули декоративного, емоційного, символьного звучання, 

віддзеркалили відродження природи й красу карпатських полонин. В полотні «У тіні 

дерев» (1970) дзвінкість кольору та «соло» жовтої барви поєднались з притаманним 

А. Ерделі «поглинанням» постатей макрокосмом Карпат. Манайлівська 
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декоративність і постімпресіоністична колірна виразність зринули у «Дорозі в 

горах» (1960-ті рр.). 

Народномистецькі та модерністичні ремінісценції зустрічаємо в побутових 

полотнах митця. У багатьох із них образ розкрито через стихію кольору, виразний 

ритм. В інших — атмосферу фольклору, декоративність, локальний колорит 

(«Народне гуляння», 1972). Ерделівська безпосередність живопису помітна в 

«Базарі» та «Ринку» (1960-ті рр.), написаних широкими розкутими мазками й 

просякнутими автентикою Карпат. 

Динаміка руху та кольору, загострений ракурс, енергійне письмо, бузкові 

акценти на золото-пшеничному тлі відтворюють запал праці у «Сіновалі» (1960— 

1970-ті рр.). Аналогічні прийоми застосовано в «Дорожніх роботах»  (1960—1970-  

ті рр.) — етюдних, з килимовою композицією та інтенсивними перегуками жовтих, 

фіолетових, зелених тонів. У «Зборі винограду» (1960-ті рр.) вільними рухами 

пензля, спалахами жовтого стронцію, карміну та глибоким оксамитом умбри і 

кіноварі, розташованими на білій скатертині виноградними гронами, яблуками, 

грушами, спочиваючими у затінку гарячобокими динями, килимовим декоративним 

тлом відтворено щедрість літнього карпатського дня. Складною асоціативною 

побудовою та оригінальним потлумаченням народномистецьких мотивів 

вирізняються «Гербери» (1960-ті рр.) — площинні, уподібнені керамічним  

розписам, з домотканими смугастими рушниками, постаттю старої селянки та 

велетенським декоративним букетом — чарівним дивосвітом, спомином,  

відблиском минулих надій. 

Відлуння фольклору, експресію, вангогівські та ерделівські впливи, 

імпровізаційність живопису, загострену характерність демонструють портрети: 

пастуха, гуцула, ворожки, мольфарів — оповитого легендами сьогодення Карпат 

(«Пастух», «Старий гуцул», 1960-ті рр.; «Ворожка», 1969). 

Пластичною самодостатністю, яскравою колірністю, естетизацією форми, 

поєднанням модерністичних та народномистецьких начал позначені натюрморти А. 

Шепи 1960-х — початку 1970-х рр. Увагу живописця привертають квіти, розлогі 

соняхи та іриси, що наче зійшли з вангогівських полотен, пломеніючі айстри 
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(«Натюрморт», 1960-ті рр.), стиглі плоди («Натюрморт (з яблуками)», 1960—1970-ті 

рр.). Неодноразово художник зображає глиняні глечики, розписну кераміку, 

дерев’яні предмети традиційного верховинського побуту, що наче зберігають тепло 

рук народних майстрів. З-поміж типів композиції переважають фризова 

(«Натюрморт (з соняхами і керамікою на червоному тлі)», 1960-ті рр.) та килимова 

(«Натюрморт (з червоними квітами)», 1960-ті рр.). У багатьох випадках предмети і 

квіти відтворено на тлі стилізованих карпатських хребтів («Соняхи», 1960-ті рр.; 

«Долина нарцисів», 1974). 

У низці робіт художник акцентує на матеріальній повновартості речей, 

повнозвуччі барв, колірних рефлексах, віддаючи данину Сезанну та Матіссу 

(«Натюрморт (з яблуками)», 1960—1970-ті рр.); творить форму вангогівським 

подовженим мазком («Натюрморт (яблука, груші і вази)»). В інших послуговується 

засобами народномистецької виразності, декоративної організації площини 

(«Натюрморт (з соняхами і керамікою на червоному тлі)», 1960-ті рр.). Колористику 

визначають дзвінке барвове «соло» («Натюрморт», 1960-ті рр.) або ж майстерно 

врівноважені спектрально протилежні тони («Натюрморт із соняхами», 

«Гладіолуси», 1960-ті рр.); «Натюрморт (з яблуками)», 1960—1970-ті рр.). 

Пластичної виразності зображенням додає контур: експресивний, синкопований, 

легкий. 

На відміну від Ван Гога, з яким митця порівнювали сучасники, А. Шепа 

витворив гармонійний художній світ. Пластична свобода поєдналася з фольклорною 

пам’яттю, казка — з реальністю, виразовість модернізму — з народномистецькими 

традиціями Карпат. Виокремилися домінуючі пластичні мотиви, «містки» між 

досвідом поколінь. До прикладу, у «Весіллі» (1960-ті рр.) живописець відобразив 

святкову процесію — сюжет, властивий Е. Контратовичу («Весілля», 1968; «Весілля 

на Верховині», 1980-ті рр.) та Ю. Герцу у творах 1990-х рр. Про ранні роботи А. 

Коцки («За звичаєм», 1939) нагадала триплановість — повсякденного, 

сакралізованого обрядами й природного буття. Взаємопроникненням реальності та 

фантазії «Казковий Ужгородський замок» (1968) перегукнувся з полотнами Ф. 

Манайла й пейзажами В. Габди початку 1970-х рр. («Ужгородський замок», 1970, 
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1971). Один з найвідоміших творів художника — «Народне гуляння» (1972), 

оповідністю, декоративною килимовою композицією з безлічі епізодів, колірним 

ритмом, акцентуванням на хоровому началі народного життя утворив паралелі з 

«Гуцульським весіллям» (1942) Ф. Манайла та композицією В. Микити «За щастя 

онука» (1972) — приклад міжгенераційних і внутрішньогенераційних творчих 

зв’язків.   Взаємовпливи   двох   чи   не   найяскравіших   представників   покоління 

«шестидесятих» продемонстрували експресивні, пленерно-дзвінкі етюди А. Шепи 

(«Піпкарь», «Босоркун», «Дві дівчини», 1960-ті рр.) та портрети В. Микити другої 

половини 1950-х рр. («Етюд старого», «Етюд дівчини», 1954; «Автопортрет», 1955; 

«Портрет Лізи Кремницької», 1956). 

Мимовільність обміну ідеями — свідчення «інформаційної щільності» 

крайового мистецького середовища, підтверджують опосередковані взаємовпливи  

В. Микити та І. Ілька. Продовжувач «старих традицій школи» [179, с. 154], учень А. 

Ерделі, Ф. Манайла, Й. Бокшая, у 1960—1970-х рр. майстер написав кращі зі своїх 

робіт. Прикметами полотен стали епічність, забезпечена чіткою архітектонічною 

композицією та завищеним овидом («Вечір. Село Річка», 1959; «Куток Синевіра», 

1965); використання виражальних можливостей незаповненої поверхні («Зима. Село 

Річка», 1959); незвичні ракурси, деформований простір («Струківська церква», 

1961); контрастні колірні зіставлення, блакитно-рожева гама, дзвінка синява тіней, 

єднаючий кармін («Добрий ранок», 1960; «Зимовий ранок», 1968; «Кам’яницький 

потік», 1975). У декоративній організації окремих творів віддзеркалила  

манайлівська манера 1920—1930-х рр. («Колочава», 1967). 

Прагненням закарбувати «Карпати, які зникають», «світ, що минув» [343] 

позначені жанрово-побутові полотна митця. У багатьох із них — в декоративності 

колірних плям, орієнтованості на зовнішньокартинний простір, чіткій  

композиційній структурі — помітний вплив монументального живопису, якому 

майстер присвятився у 1960—1970-х рр. («Зустріч молодих», 1975). Зв’язок з 

народним мистецтвом засвідчують фризовість композиції, фронтальність та 

площинність, колірний лаконізм, лунка феєрія малиново-червоних та білих барв 

(«На полонині. Молодиці з с. Богдан», 1960—2003; «У свято», 1986). У низці картин 
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«творче цитування» народного мистецтва («Молодята з Тереблянської долини», 

1970) нагадує роботи Е. Контратовича 1970-х рр. 

Чи не найвагомішими здобутки І. Ілька є у портретах: сповнених 

ірраціонально-фольклорних відлунь («Верховинець», 1960), символьно-епічних, що 

продовжують лінію Ф. Манайла («Дідо з онуком. Село Річка», 1960), та лірико- 

епічних жіночих («Завжди в чеканні», «Портрет мамки», 1961), концепція яких 

перегукується зі знахідками В. Микити 1960-х рр. («Моя мамка», 1967). 

Манайлівська поетика предметності відобразилась у натюрмортах митця («Святкова 

вечеря», 1967). 

В. Микита, А. Шепа, І. Ілько — саме ці майстри, на думку мистецтвознавця Г. 

Островського, продовжили ерделівську лінію закарпатського живопису, що 

призабулася у повоєнне десятиліття й знову відродилась у 1960—1970-х рр. [199, с. 

188—189]. Поруч розвинувся манайлівський струмінь, вплетений в ерделівські 

віддзеркалення у творчості В. Микити, Ю. Герца, І. Ілька, В. Сабова, Т. Данилича,  

Й. Рущака. Закорінені в досвіді крайового малярства 1920—1930-х рр., споріднені 

етнокультурними інспіраціями та їх репрезентацією в сучасній візуальній формі, 

окреслені спрямування склали стрижень крайового художнього процесу 1960-х — 

першої половини 1980-х рр. Продемонстрували спадкоємність, «поліфонічну 

протяжність через десятиріччя» [293, с. 140], увагу до формально-живописних 

завдань, розширення тематичного та пластичного діапазонів, розвиток через 

оновлення, осмислення традицій як передумову новизни. 

Підсумовуючи зазначимо, що стосовно формування творчої індивідуальності 

В. Микити доленосне значення мали інспірації А. Ерделі, у стильових ознаках 

живопису відображені в пейзажах, портретах, низці ранніх натюрмортних робіт. 

Жанрово-побутові полотна В. Микити та символічні, епічні портрети-картини 

резонували творчості Ф. Манайла, котрий, за свідченням художника, «заскіпів» його 

до «народної теми» [24], виховав як митця. Зв’язок з доробком одного з 

найяскравіших  представників  першого  покоління  закарпатської  школи   визначив 

«народнопоетичну основу» пошуків майстра як головну прикмету «творчого 

волевиявлення»  (О.  Федорук)  [293,  с.  136—137],  етико-естетичноме  осмислення 
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етномотивів, увагу до тем праці, «хорового» аспекту народного життя; фольклорний 

хронотоп, сакралізацію часу; єдність епічного й ліричного начал. У художньо- 

стильовій та техніко-технологічній площинах впливи Ф. Манайла на творчість В. 

Микити відобразилися в синергійному застосуванні художніх кодів фольклору та 

декоративно-ужиткового мистецтва, монументальності, узагальненості, 

гіперболізації форм, конструктивності композиції, виразності живописної фактури, 

матеріальності щільного вагомого письма. З-поміж внутрішньогенераційних 

інспірацій творчих пошуків В. Микити в межах модерністично-народномистецького 

напряму виокремимо впливи А. Шепи, відображені у свободі кольоропису, 

декоративності, просторовому вирішенні окремих робіт. Вартий уваги паралелізм 

символічного, епіко-ліричного потрактування жіночих образів в творчості В. 

Микити та І. Ілька. 

Виразом притаманного закарпатському образотворчому мистецтву потенціалу 

оновлення став «експериментальний напрям», що динамізував модерністично- 

етномистецький струмінь у 1960—1970-х рр. [98, с. 119]. Припускаємо, що виявами 

опосередкованого впливу на В. Микиту формотворчих новацій регіонального 

живопису стали вільний рух у просторі стильових ресурсів, експерименти з 

фактурою, живописними техніками, увиразнення образного задуму застосуванням 

колажу. 

Соціокультурним підґрунтям експериментального спрямування слугували 

лібералізаційні процеси, підґрунтям мистецьким — закладене у підвалини 

регіонального образотворення поєднання етнотрадицій та сучасних візуальних ідей. 

Ознаками — плюральність інспірацій: мистецьких, літературних, філософських, 

кінематографічних; розробка нових образно-семантичних моделей, розширення 

діапазону виражальних засобів, часткова відмова від фігуративності, орієнтованість 

на «риторичну» (С. Даніель) модель сприйняття. Основними творчими 

репрезентаціями — доробки Павла Бедзіра (1926—2006), Єлизавети Кремницької 

(1925—1978), Ференца Семана (1937—2004), В’ячеслава Приходька (1940—2011) 

[98, с. 119]. 
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Неординарні візії П. Бедзіра розширили тематичний спектр закарпатського 

образотворчого     мистецтва,     стали     зразком     внутрішньої     свободи,   означили 

«зародження руху шістдесятників у Закарпатті як з формальної, так і з ідеологічної 

позиції» [190, с. 97], проте вплив майстра на художній процес був здебільшого 

впливом особистості, а не мистецької стилістики [55, c. 285]. Сторонніми його 

зацікавлення лишилися неофольклорному напряму регіонального живопису. 

Оригінальним прочитанням етнокультурних тем позначена творчість Є. 

Кремницької. 1950 року художниця закінчила Ужгородське художньо-промислове 

училище, де навчалася в одній групі з В. Микитою в А. Ерделі, Ф. Манайла, Й. 

Бокшая, В. Береца, проте її подальший шлях виявив виняткову самобутність 

пластичного мислення. 

У 1960—1970-х рр. мисткиня створила низку абстрактних композицій, в яких 

розкута фантазійність постала переконливішою за емпірію [111, с. 10]. Опанування 

досвідом народного мистецтва у синтезі зі знахідками експресіонізму, кубізму, 

авангарду 1920—1930-х рр. [111, с. 4; 190, с. 105] продемонстрували фігуративні 

твори, зокрема «Мадонна», де декоративність поєдналася з навичками «оперування 

абстрактними засобами» організації площини [190, с. 105]. В ескізах до полотна 

«Селянки і корова» простежуємо стадії конкретизації задуму: від осібного, 

життєподібного зображення тварини і людей до подовженого, об’єднаного складним 

внутрішнім ритмом, цілісного блоку трансформованих площинних плинних форм, 

увиразнених вохристими, «первісними» барвами землі. Ірраціональні образи 

колективного підсвідомого, перегуки з раннім Ф. Манайлом та «Масками» Е. 

Контратовича зринули у «Весіллі»: примарній сновидній процесії, наче різцем 

виокресленій чорним контуром. Відлуння фольклору помітні в аркуші «Молодята на 

корові» — декоративному, ритмічно суголосному народному орнаменту і весільній 

пісні [111, с. 10], та в однойменному олійному творі з бентежною синявою нічного 

неба, карміном постатей та експресивною смугою землі. 

Інший підхід зустрічаємо в «Дівчині у червоному костюмі», де ідентифікатами 

народномистецької традиції слугують симетрія, декоративність, монументальність, 

фронтальність, орнаментальні мотиви, лаконічне поєднання червоної, білої, золото- 
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медвяної барв. Образам народного мелосу уподібнене зображення юнки: рум’яної, 

кароокої, чорнобривої. Зв’язок з народним наївом простежується в «Художньому 

салоні» (1969—1970), де вміла стилізація «сприймається як <…> відродження 

спадщини» [74, с. 304]. 

Колір, ритм, трансформація об’ємів — усі компоненти творів Є. Кремницької 

засвідчують архаїчні інспірації, вміння «слухати поліфонічну глибину віками 

відшліфованої народної традиції» [111, с. 10], цілісність творчого бачення, 

вдумливе, небуквальне сприйняття здобутків школи, «поєднання досвіду світової 

культури з відчуттям приналежності до Карпатської землі» [190, с. 108]. 

Неповторно індивідуальна інтерпретація етномотивів, єдність відчаю та іронії, 

драми та карнавалу, гра як світовідчуття і ставлення до кодів художніх систем [226, 

с. 162] притаманні Ф. Семану — знаковій постаті «шістдесятництва», одному з 

найсамобутніших закарпатських митців. Випускник Ужгородського художньо- 

промислового училища, майстер всотував ерделівську живописну свободу, 

манайлівську  експресивність,  властиву  А.  Борецькому  ірраціональну  фантазію. 

«Шукав та знаходив собі вчителів у світовому мистецькому безмежжі» [226, с. 162] 

— посткубізмі, експресіонізмі, сезаннізмі, абстракціонізмі. Поєднав лаконізм з 

багатством живопису, конструктивність — з декоративною виразністю, 

безпосередність — з глибиною метафори. 

У 1966-му — 1970-х рр., за перебування художника в Рахові, в його полотнах 

проросла та оформилася «у стійку творчу лінію фольклорна тема» [226, с. 164]. 

Вихідними стали відчуття утаємниченості фольклору, репрезентація змістів 

підсвідомого, дистанційовано-ігрове застосування засобів народного мистецтва 

(«Сліпий», 1964; «Гуцульська мадонна», 1973 та ін.), цитування або іронічне 

перекодування візуальних образів модернізму, їх закорінення в місцевий ґрунт, 

художньо вмотивований стильовий еклектизм [226, с. 167]. Так, у «Сліпому» (1964) 

автор тяжіє до декоративного неопримітивізму, в «Гуцульській сім’ї» (1969) — до 

абстракції [226, с. 165]. У «Гуцульському весіллі» (1978) кубістично геометризує 

форми, роздрібнює їх на перетини площин, сповиває бентежною темрявою, збурює 

карміном й спалахами синього, врівноважує глиняно-оливковими барвами землі. 
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Сягає експресіоністичної виразності, зримості видінь, обличчя уподібнює маскам, 

частину — цілому, унаочнює ірраціональність «лімінального стану» (А. Ван 

Геннеп), раніше відображену Ф. Манайлом, Е. Контратовичем, Є. Кремницькою. 

Згустком емоційних енергій та самоцінною абстрактною пластичною структурою 

сприймається «Гірський пейзаж» 1960-х рр. Сформовані у ранній період, 

етнокультурні зацікавлення Ф. Семана збереглися упродовж десятиліть («Дерев’яна 

церква», 1990; «Гуцульське весілля», 1993; «Гуцульські музики», 1994). Поруч з 

іншими напрямами пошуків митця, репрезентували новаційне формотворення, 

перехід від модернізму до постмодерністичних візій [190, с. 112]. 

Єднальним щодо експериментального і модерністичного струменів 

закарпатського живопису є доробок В. Приходька, становлення та  вагомі 

досягнення якого припали на 1970—1980-ті рр. Безсумнівними пріоритетами 

художника стали естетизм, «суб’єктивізація бачення і відтворення» (Г. Рижова) 

[350], підкреслена увага до формально-пластичних завдань, раціональна, 

конструктивізуюча основа творчого методу (О. Федорук) [294, с. 141—142], 

«відкрита структурність картинного образу» (Г. Островський) [202, с. 3], 

метафоризм, філософське узагальнення, акцентування на урбаністичному аспекті 

крайового життя [294, с. 142]. Свобода творчої фантазії та маестрійність 

кольоропису поєднали митця з А. Ерделі. Зв’язок з творчістю Ф. Манайла, який був 

наставником В. Приходька в Ужгородському училищі прикладного мистецтва, 

засвідчили монументальність, життєствердність, епічність картин. 

В низці творів 1970-х рр. («Молода», 1972 та ін.) утілено постімпресіоністичні 

інспірації, свободу від академічної школи, прагнення «в умовних композиціях» 

відобразити національний дух Карпат [74, с. 305]. В інших майстер, послуговуючись 

кодами народного мистецтва, створив декоративний, святковий світ 

(«Гаптувальниці», 1975). Романтично-ідеалізуюче розкриття жіночого образу, 

започатковане А. Борецьким, Е. Контратовичем, А. Коцкою, продовжили портрети: 

мадонн, матерів, подруг. Оригінальним внеском у закарпатське малярство стали 

пейзажі — одухотворені зображення будівель, виоформлені контрастом барв, 

фактур та конструктивних площин. 
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Третій напрям регіонального живопису сформовано доробком митців, 

зорієнтованих на пленерно-реалістичну традицію. В старшій генерації його 

репрезентував Й. Бокшай, в наступних — Г. Глюк, А. Кашшай, В. Габда, І. Шутєв та 

ін. Особливістю «реалістичної» транскрипції етнокультурних тем стали інтеграція 

досвіду європейських академічних шкіл, вплив ідей етноромантизму, сформований 

на ґрунті мистецької практики Тячіва, Надьбані, Кечкемета, Сентендре, студій А. 

Ерделі та Й. Бокшая колористичний пленеризм, зближення з візіями модернізму, 

увага до формально-пластичних завдань. Чільне місце в межах спрямування посів 

пейзаж. «Реалістичне» прочитання етнокультурних тем утілили портрет та жанрово- 

побутові полотна [104, с. 96]. 

У доробку В. Микити вплив реалістичних прочитань етнотрадицій виявився в 

доскональному вивченні деталей народного побуту, прагненні до достовірності 

зображення, відтворення «тотальної закарпатської правди», про яку, аналізуючи 

полотна художника, писав М. Сирохман [258, с. 10]. Значущість у діяльності В. 

Микити реалістичних естетичних пріоритетів в їх широкому, незамуленому, 

позбавленому ідеологічних нашарувань розумінні, засвідчують інтерв’ю з митцем 

[24]. 

Одним з найяскравіших представників струменю є Й. Бокшай, інспірацій 

котрого, за викладання майстра в Ужгородському художньо-промисловому училищі 

(до 1951 р.), зазнала повоєнна когорта живописців (П. Балла, В. Габда, та ін.). 

Чимало представників молодших поколінь (А. Кашшай, І. Шутєв) вважали себе 

учнями митця [186, с. 26]. З вдячністю уроки Й. Бокшая, зокрема поради у процесі 

роботи над дипломним проектом, згадує В. Микита [24]. Відчутний вплив на 

мистецькі процеси здійснили роботи художника, експоновані на обласних, 

республіканських, всесоюзних виставках: в Ужгороді (1962, 1971), Львові, Києві, 

Москві (1963, 1966). 

Еволюціонуючи, образно-пластична концепція творчості Й. Бокшая зберегла 

низку константних ознак. Зокрема, як і в міжвоєнний період, у 1960-х — першій 

половині 1970-х рр. майстрові властиві етико-естетичне осмислення етномотивів, 

своєрідність «одягненого у прекрасні національні шати» реалізму [15, с. 8], 
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етноромантизм, який надає полотнам «барвистості й самобутності <…>, виразної 

індивідуальності» (Л. Біксей) [48, с. 8]; монументальність, конструктивність, 

пленерність кольоропису (Г. Островський) [199, с. 66]; урочистість, епічність («Село 

Ставне», 1966) або ж поетичний ліризм («Квітучі яблуні», 1963); пантеїзм краєвидів, 

закорінена у християнському світорозумінні «тонко відчута <…> присутність Вищої 

сили» [48, с. 12]. Життєствердність вирізняє жанрово-побутові твори Й. Бокшая з 

помітним впливом монументального малярства — царини ранніх зацікавлень митця 

(«Збір яблук», 1950, 1960). 

Найповніше інспірації Й. Бокшая виявились у крайовому пейзажному 

живописі, якому, за покликом або ж уникаючи «соцреалістичного» тиску, 

присвятилося чимало закарпатських майстрів. Так, у краєвидах А. Кашшая, який був 

учнем Й. Бокшая в Ужгородській вчительській гімназії, впливи живописця 

означились у вільній, широкій манері письма, настроєвості, ліризмі («Долина 

Свидовець», початок 1960-х рр.). Бокшаївські та ерделівські відлуння пронизали 

пейзажі В. Габди («Синевірські гори», 1964). Безпосередність пленерного бачення, 

бездоганну організацію площини, вміле оперування великими кольоровими масами 

продемонстрували твори І. Шутєва. Приналежність бокшаївській традиції 

засвідчував П. Балла [179, с. 153]. При суттєвій відмінності образно-пластичного 

рішення, епічні інтонації майстра увібрало полотно В. Микити «З верху на верх» 

(1973). Властиві Й. Бокшаю потужність узагальнених форм, відчуття композиційної 

цілісності, внутрішньої динаміки композиційних груп віддзеркалили в жанрово- 

побутових полотнах митця. 

Помітне, дещо осібне місце у реалістичному розкритті етнокультурних тем 

посіла творчість Гаврила Глюка (1912—1983), підвалини образно-пластичної 

системи котрого утворили досвід «європейського академізму, угорського 

пленерного живопису кінця ХІХ ст., французького імпресіонізму та румунського 

реалізму початку ХХ ст.» [190, с. 54]. 

Віртуозний рисувальник, за викладання в студії при Закарпатській обласній 

організації СХУ, яку відвідував і В. Микита [24], Г. Глюк виозначив рівень, на який 

орієнтувалися початківці. «На молодших колег <…> впливав не тільки через творчу 
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діяльність, а й критикою та консультаціями» [190, с. 58]. У свою чергу, творча 

манера митця, у ранній період заснована на пленерно-реалістичних традиціях, 

всотувала декоративізм та звучність барв закарпатської школи. 

Так, якщо у повоєнне десятиліття у життєподібних формах художник створив 

величний гімн праці («Лісоруби на вахті миру»; «Лісоруби», 1954), то у полотнах 

середини 1960-х — 1970-х рр. помітні зростання конструктивності, трансформація 

та монументалізація об’ємів, ритмізація узагальнених колірних площин. До 

прикладу, у «Літньому дні» живописець викінчив колористично-лінійний музично- 

тактовий звукопис. У композиції «Надвечір» (1964) стилізував та монументалізував 

постаті, протиставив динаміку вертикалі статиці горизонталі, використав 

образотворчі можливості незаповненої площини, контрастів світла та тіні, витворив 

архетиповий образ людини праці, за переконанням І. Павельчук, навіяний творчістю 

Й. Кошти [209, с. 138]. Схожі тенденції простежуються в портретах. Зокрема у 

«Маргітці» (1959) живописне моделювання здійснено «за рахунок вживання барв 

різної насиченості та відмінної світло-тональності» [212, с. 99], спрощення та 

уплощинення форм. В «Румуні з Солотвина» етнографічно колоритний образ 

відтворено енергійною ліпкою обличчя, зіставленням брунатних та смарагдових 

площин, узагальненням об’ємів, орнаментальною розробкою стіни. 

Загалом у просторі закарпатського живопису розглянуті напрями крайового 

малярства забезпечили різноманітність образно-пластичних пошуків, динамічне 

співвідношення традицій і новацій, доцентрових та відцентрових, інтеграційних та 

диференційних процесів — умову розвитку складноорганізованих систем [130, с. 

61]. У діахронному аспекті сприяли поверненню до міжвоєнного художнього 

досвіду та реновацію традицій, після нищівних ідеологічних впливів консолідованих 

у 1960—1980-х рр. 

Змістовно та структурно неофольклорний напрям розвинув сформовану у 

1920—1930-х рр. образно-пластичну концепцію регіонального живопису, позначену 

етико-естетичним сприйняттям етнокультури, етноромантичною, або ж реалістично- 

прозовою артикуляцією її змістів, зверненням до обрядовості, звичаєвості, 
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словесного та пісенного фольклору, декоративно-ужиткового мистецтва й 

сакрального малярства Карпат. 

У контексті вітчизняних неофольклорних візій закарпатські вирізняла 

безперервність, збережена у часі структура, універсальний жанровий характер й 

тотальність етнозацікавлень митців. Істотними вважаємо каталізуючі «зовнішні 

запити» на інформацію, зосереджену в традиціях школи, суголосність крайових 

мистецьких процесів «неофольклорним ренесансам» та модерністичним 

ретроспекціям в українському живописі 1960—1980-х рр. [262, с. 67]. 

На зламі 1980—1990-х рр., з усуненням політичної цензури, плюралізацією 

художніх тенденцій, формуванням «трансавангардного» напряму регіонального 

живопису [190, с. 163], комерціалізацією арт-простору й завершенням творчого 

шляху старшої генерації закарпатських живописців неофольклорний струмінь 

утворив базовий, ідентифікаційно-консолідуючий рівень крайового малярства, 

репрезентований учнями засновників школи — В. Микитою, В. Сабовим, І. Ільком, 

Й. Рущаком та ін. Прикметою доби стали діалоги з мистецькою спадщиною: 

нефігуративні, з колористичною домінантою й високою романтичною нотою, як у 

Золтана Мички («Тіні забутих предків», 1990; «Між горами», 1998; «Мукачівський 

мотив», 2005), або ж шанобливо-ретроспективні, як у Антона Ковача, якому 

Ужгород завдячує альбомом біографічно-мемуарних матеріалів і творів А. Ерделі 

(2007) [26]. Показовою вважаємо внутрішню диференціацію образно-пластичних 

концепцій, поєднання фігуративних та абстрактних пошуків у доробку митців. 

Важливим чинником регіонального художнього життя стали освітні стратегії, 

зорієнтовані на збереження та розвиток традицій художньої школи [188, с. 163— 

164]. 

 
2.2. Родинні, освітні, професійно-комунікаційні джерела формування творчої 

особистості та періодизація діяльності митця 

 
Розгорнута більш ніж у півсторіччя, творчість Володимира Микити охопила 

основні етапи розвитку закарпатської художньої школи, увібрала її традиції та 
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«мудрість відведеного митцеві часу» (О. Федорук) [287, с. 3], віддзеркалила колізії 

творчого самовизначення за тоталітарної і сучасної доби. На кожному з відтинків 

професійного шляху пошуки майстра підживлювали спомини про дитинство; 

моральні уявлення, сформовані батьками; глибинний зв’язок з народним 

повсякденням, причетність карпатській землі. Першочергового значення у 

становленні живописця набуло навчання в Ужгородському художньо-промисловому 

училищі, де у другій половині 1940-х рр. викладали А. Ерделі, Ф. Манайло, Е. 

Контратович, Й. Бокшай. Спонукою професійного удосконалення слугувало 

перебування в мистецькому середовищі Ужгорода, яке упродовж 1960-х — першої 

половини 1980-х рр. зберігало модерністичний досвід та спадкоємність зі старшими 

генераціями закарпатських майстрів. 

Життєвий шлях В. Микити розпочався в селі Ракошино за 9 км від  

Мукачевого 1 лютого 1931 року у землеробській русинській родині, що 

дотримувалась усталеної «системи життя», у якій гармонія родинна та духовна 

пов’язувалась з «трудом» [24]. Батьки вважалися середняками й, за спогадом 

художника, жили доволі сутужно, весь час у клопотах. Володимир був шостою 

дитиною, найменшою, а тому «найбільш розбалуваною» [24]. Однак мав обов’язки: 

«зовсім малим у кантах на поле їсти носив рідним» [83, с. 5], у суботу прибирав двір 

і вулицю, працював на виноградниках, в садку, разом з батьком орав, косив. Не 

воднораз   ходив   зі   зболеними   мозолями   долонями,   бо   нянько   занедужав   й 

«газдувство» залишилося на жінок і дітей [24]. «Та робота мене сформувала, у мене 

є воля <…>. Лише через труд на землі чоловік формується не тільки фізично, а й 

духовно», — стверджує митець [312, с. 5]. Долученість до праці позначилася на 

методі та спрямуванні творчості. Зрілим майстром, замислюючи композицію, В. 

Микита перш, ніж взятися за фарби, брався «за лопату, мотику чи косу. <…> Для 

того, аби на власній шкірі відчути все до дрібниць» [312, с. 5]. Створюючи «Звозять 

сіно» — полотно, визнане одним з кращих на всесоюзній виставці 1972 року — «сам 

до сьомого поту напрацювався з тим сіном» у селі Річка на Міжгірщині [312, с. 5]. 

Тема «людини на землі» (Г. Островський) [199, c. 18] стала осердям переважної 

частини майстрових картин. 
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Батько художника Василь Іванович Микита замолоду воював «за Франса 

Йосифа», зник без вісті й повернувся з «руського полону» через десять літ. Після 

пережитого вечорами сидів над Біблією й тлумачив односельцям Святе Письмо. Був 

мудрим чоловіком, «сільським філософом» та відчутно вплинув на світогляд митця 

[24]. Любов до «духовного порядку» формувала мати, Ганна Георгіївна Микита 

(уроджена Курак) — ракошинська селянка, що тонко відчувала красу карпатської 

землі, пошановувала обдарування сина й сприяла йому до зрілих років. За 

твердженням В. Микити, мамка у його творчості «була символом і музою», сільське 

життя як тему «сприймав крізь призму мамки» [344]. Узагальнений образ Ганни 

Георгіївни — на тлі ракошинського обійстя («Моя мамка», 1968), у тихій бесіді 

(«Сестри», 2003), чеканні («У чеканнях», 1977) або ж щоденних турботах («Обід у 

полі», 1971; «Ранок», 1980; «Завжди у турботах», 1985) увійшов до митцевих робіт. 

Любов до краси пробуджували квіти, що їх мати плекала біля обійстя, й сад: 

затишний, з брунатно-смарагдовим килимом лугоша та ошатними кронами 

фруктових дерев. Донині пам’ять про естетику патріархального побуту зберігають 

колиска і дерев’яні меблі: привезені з Ракошино в Ужгород та розташовані так, як у 

батьківській оселі, живописні гущавини, ромашки, іриси, піони, гладіолуси, що 

оточили робітню митця та віддзеркалили у низці картин. 

Як згадує художник, «малювати любив з пеленок» [192, с. 5], «по всіх хатах, 

де був вільний папір, книги, на вшиткому малював, навіть на піску, де лиш міг...» 

[144, с. 3], «вуглинками, грифликом на табличці» [83, с. 5]. Зроблені під час випасу 

худоби замальовки односельців, переважно літніх чоловіків та жінок, склали першу 

«серію» портретних робіт. Зацікавлення продовжилося у школі, куди, з дозволу 

учительки, сестри Федора Манайла, яка любила хлопця як рідного і всіляко йому 

потурала, В. Микита навідувався ще до вступу й сидів на лаві зі старшими дітьми. 

Мимохідь навчився читати, писати та рахувати, у початкових класах нудився та 

нишком малював на уроках, поправляв учителя, що рисував на «таблі» [24]. 

У 1941 р. після закінчення сільської чотирирічки В. Микита вступив у реальну 

гімназію м. Мукачева [21.1, арк. 4—6], де, як і в інших навчальних закладах 

Підкарпаття, працювали вихованці європейських художніх вишів та «Публічної 
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школи рисунку» й образотворче мистецтво викладалося на гідному рівні. 

Професором малювання був випускник Будапештської Академії Вільмош Берец. 

Професійний аквареліст, він «давав гімназистам основу <…>, техніку пензля, 

кольорознавства», проте його педантична педагогічна манера суперечила жвавому 

характерові юнака [24]. 

Згідно автобіографії художника з Поточного архіву Ужгородського коледжу 

мистецтв ім. А. Ерделі, в роки учнівства В. Микита багато малював: «спочатку 

копіював, а згодом з натури» [22.1, б.а]. На прохання педагогів виконував портрети 

культурних та громадських діячів [24]. Якось зобразив угорського регента Міклоша 

Горті, «й так вдало, що малюнок потрапив на виставку учнівських робіт» [180, с. 

100]. 

Як згадує однокласник майстра, заслужений учитель України М. Алмашій, 

ровесників «вражала здатність десятирічного Володимира миттєво створювати 

картини, портрети, натюрморти» [30, с. 16], «розважливість і поміркованість, 

зовнішній спокій і кипуча внутрішня творча наснага», що «яскраво виявились уже в 

ті дитячо-юнацькі роки» [29, с. 12]. 

Закінчуючи гімназію, яку після входження Закарпаття до складу УРСР 

реорганізували у Мукачівську середню школу ім. О. Пушкіна, В. Микита був 

упевнений, що його покликанням є живопис [24]. Утвердженню в рішенні сприяло 

знайомство з творами закарпатських майстрів. Восени 1946 р., зачувши про 

відкриття першої повоєнної художньої виставки, військовою вантажівкою хлопець 

дістався до обласної Народної Ради, де було розгорнуто експозицію, й попри те, що 

остання завершила роботу, нишком оглянув її. У дев’ятому класі на вулицях 

Мукачева зустрів завуча новоствореного художнього училища Василя Крайняницю 

й той поцікавився, чи не бажає юнак вступати туди [24]. 

За спогадом В. Микити, на екзамени прибув із запізненням, однак директор 

училища І. Гарапко поставився уважно, а викладачі, оглянувши малюнки, привезені 

хлопцем у дерев’яному «куфері», схвалили їх [24]. В Особовій справі художника з 

Поточного архіву коледжу ім. А. Ерделі зберігається екзаменаційний лист, згідно 

якого вступні випробування з рисунку, малювання, композиції-ліпки, креслення та 
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перспективи за участі А. Ерделі, В. Габди, Ю. Сташка, С. Мальчицького відбулися 

14—15 вересня 1947 р. [22.4, б.а]. Цими ж днями датовано наказ про зарахування В. 

Микити на відділення декоративного живопису, відразу — на третій курс [22.6, б.а]. 

Попри ідеологічні утиски та докладно проаналізовані науковцями суперечливі 

соціокультурні тенденції [79, с. 140; 182, с. 20, 129—133, 150—151; 184, с. 35; 190, с. 

59, 65—66; 199, с. 105], у повоєнні роки в навчальному закладі ще панувала творча 

атмосфера й продовжувала викладати легендарна когорта педагогів «європейського 

рівня, набагато вищого за рівень середньої професійної освіти» [182, с. 145]. 

За твердженням В. Микити, «то фантастичні були люди» [24], «інтелігенція 

така чиста, така в ній була присутня порядність, така незвичайна простота…» [193, с. 

5]. Заняття з живопису вів А. Ерделі. Був елегантний та лагідний, кожну невдачу 

пом’якшував, заспокоював, аби «настрій в учня не стратився» [24]. Завжди відчував 

індивідуальність студента, «давав корекцію, проте вважав, що кожен повинен мати 

свій почерк і розвивав його» [24]. «Був унікальним як викладач, не визнавав 

принципів, які сповідували в Радянському Союзі» [348]. З огляду на умови 

формування учнів, значна частина яких була з довколишніх сіл, зараджував у 

надолуженні втраченого: навчав як поводитися, елегантно вдягатися [24]. Виявляв 

особливу приязнь до В. Микити. Запрошував додому у затишний будиночок на вул. 

Тихій, 3, показував альбоми з модерного європейського мистецтва: «знав, що в 

училищі цього ніхто не показує» [24]. Вважав хлопця названим сином і дав ім’я 

Мітайко. «Усе око держав на тому, що я малюю» [24], — згадує митець. 

Ф. Манайло щоразу ставив нові завдання, «корекції проводив строго. 

Перебільшував моменти критики, щоб краще донести» [24]. «Переконаний, що це 

пішло мені на користь, з його вказівок брав найголовніше», — коментує майстер 

[24]. Й. Бокшай викладав композицію. Захопившись, міг переписати або ж 

завершити учнівську роботу. Виїздив зі студентами на природу, аби ті простежили 

за написанням етюду, побачили, як народжується твір [24]. Запам’ятався Е. 

Контратович — інтелігентна людина та чудовий викладач: «поспілкуєшся, — і 

настрій поліпшується» [24]. Поруч з досвідченими педагогами працювали 

починаючі: Семен Мальчицький, Юлій Сташко. Перші здійснювали загальне 
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керівництво, другі — стежили за щоденними студіями [24]. Класним керівником був 

Василь Габда, у той час — нещодавній випускник училища, молодий пейзажист. 

Назагал, за переконанням В. Микити, в училищі культивувалися європейські 

мистецько-педагогічні традиції, до закарпатського ґрунту «приживлені» А. Ерделі, 

«завдання полягало у тому, щоб виявити індивідуальність та розвивати її» [24]. 

Заняття проходили за академічним принципом [40, c. 18]. Зранку — рисунок, 

живопис, по обіді — пластична анатомія, технології, перспектива [24]. Важливою 

рисою педагогічного процесу лишалася неформальність передачі досвіду «прямо із 

рук в руки», як це практикувалось у «Публічній школі рисунку» міжвоєнних часів. 

Педагоги «мало зважали на програми, але давали потужний фундамент, долучали до 

справжнього мистецтва» [83]. До викладачів була безмірна повага, «витала, жила 

якась дивовижна аура взаємовідносин» між представниками різних поколінь [182, с. 

135]. 

Однокурсниками В. Микити були П. Балла та Є. Кремницька [24]. На старших 

та молодших курсах навчалися П. Бедзір, Ю. Герц, Е. Лутак (Медвецька), М. 

Медвецький — в майбутньому знані у краї живописці та графіки, члени 

Закарпатської обласної організації СХУ. «Училище виховало відомих майстрів — 

заслужених, народних. Мало який заклад у цьому з ним може зрівнятися» [24], — 

стверджує митець. 

Формувало напрочуд динамічне мистецьке середовище Ужгорода. Студентів 

вабили обласні художні виставки, що їх за часів навчання В. Микити відбулося три 

— у 1947, 1948, 1950-му рр. З творами регіонального та світового живопису 

знайомила розташована в Ужгородському замку Обласна картинна галерея. Історію 

краю репрезентував Історико-краєзнавчий музей [148, с. 384]. Спонукою 

професійного зросту стала творчість А. Ерделі, зокрема довоєнні полотна, побачені 

майбутнім художником у помешканні майстра на вул. Тихій, 3 [24]. 

Студентом В. Микита здобув помітних успіхів. Вправно виконував пейзажі та 

фігуративні композиції, проте пріоритетним зацікавленням став портрет. Майже 

усім роботам 1949—1950-го рр., що їх юнак написав олією на картоні, притаманні 

впевнена пластико-анатомічна та світлотіньова побудова, розкриття психологічних 
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рис моделі, гармонійний м’який колорит. Відзнакою студій стало ретельне, образно 

ємне зображення рук портретованих («Фігура натурщика», 1949; «Фігура старого», 

1949; «Бабуся», 1949—1950) — особливість індивідуальної манери живописця, яку 

згодом, аналізуючи полотна «Моя мамка» (1967) та «Портрет народного художника 

Ф. Манайла» (1976), відзначив письменник І. Чендей [304, с. 3]. З творами зрілого 

періоду ранні роботи споріднили корпусний енергійний мазок та глибока 

коричнево-оливкова гамма, увиразнена контрастами холодних кольорів. 

Досягнення В. Микити засвідчують документи з Поточного архіву 

Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі. Зокрема у «Табелі успішності» за V 

курс з живопису, малюнку, композиції, стінної поліхромії, перспективи, практичної 

роботи в майстерні, креслення, виробничої навчальної практики, за підписами В. 

Береца,  Й.  Бокшая,  Ф.  Манайла,  зафіксовано  оцінки  «відмінно»  [22.7,  б.а].  У 

«Короткій характеристиці» 1950 р. Ф. Манайлом зауважено, що в композиції В. 

Микита «працює сміливо і точно», у живописі — «палітра свіжа і конкретна. 

Малюнок м’який. Світлотіньові відношення барвисті і повітряні. Пластика 

об’єктивна». Й. Бокшай характеризує студента як талановитого, старанного, 

здатного «виражати себе живописно». Вміння юнака малювати швидко, 

відтворювати світлотіні тонко і правильно підкреслено викладачем рисунку В. 

Берецом [22.5, б.а]. У випускній характеристиці В. Микити зазначено, що учень 

«працює добре, малює швидко, тонко і правильно. Талановитий і старанний», 

рекомендується для вступу у художній інститут [22.8, б.а]. У відгуку А. Коцки на 

дипломний проект В. Микити, виконаний під керівництвом Й. Бокшая, 

стверджується, що ескіз стінного розпису «Поздоровлення з нагородою» вирізняє 

правильне та чітке розкриття теми, «видно, що автор знайомий з життям, і що сюжет 

підсказаний самим життям». Схвальну оцінку дістав фрагмент орнаменту, 

написаний «на стіні в матеріалі темпера». Відзначено, що роботи «справляють 

хороше враження і заслуговують на велику увагу» [22.2, б.а]. 

Перший значний успіх очікував В. Микиту на обласній художній виставці в 

рік відмінного закінчення училища. «Портрет старої» (1950) (Рис. А. 2.2.1) 

привернув увагу Тетяни Яблонської — зацікавилася, хто автор й зажадала бачити 
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його. За спогадом митця, під час зустрічі, що відбулася в майстерні Г. Глюка, 

здивувалася, угледівши «майже підлітка» — «невисокий був, лиш перед армією 

почав рости» [24]. Рекомендувала продовжити навчання у Київському художньому 

інституті. Листувалася, давала влучні поради, встановилися тісні творчі зв’язки. 

Згодом не воднораз живописець гостював у Т. Яблонської у Києві, а та бувала у 

нього  в  Ужгороді. 2005  року В.  Микита  відвідав  мисткиню  за  місяць  до смерті: 

«Наговорилися много про все…» [24]. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що у другій половині 1940-х рр. 

відбулося початкове професійне становлення та окреслилися жанрові спрямування 

творчості В. Микити, провідним з яких став портрет. Означилися риси 

індивідуальної манери: увага до психологічних особливостей моделі, тонке відчуття 

живописної фактури, вагомий корпусний мазок, притишений глибокий колорит. 

Джерелом інспірацій творчості художника стали традиції закарпатської школи 

живопису, поради А. Ерделі, Ф. Манайла, Й. Бокшая, Е. Контратовича, А. 

Борецького, А. Коцки — викладачів Ужгородського художньо-промислового 

училища у 1947—1950-му рр. Зараджувала неформальна спадкоємність досвіду, 

зусиллями А. Ерделі збережена у повоєнній добі. Живильним ґрунтом слугували 

зразки крайового малярства, репрезентовані на виставках або ж у робітнях майстрів. 

Професійному зросту В. Микити сприяла суголосність всотованих у родинному 

середовищі етнокультурних цінностей домінантному струменю закарпатського 

образотворчого мистецва, зрослого з практик модернізму та народної культури 

Карпат. 

Наступні два десятиліття (1950-ті — початок 1970-х рр.) утворили ранній етап 

діяльності В. Микити, започаткований портретами, що продовжили студентські 

тонально-живописні студії, та завершений формуванням цілісної образно- 

пластичної концепції творчості митця. Нижньою хронологічною межею  періоду 

став початок систематичної творчої роботи В. Микити, зокрема у системі 

Художнього фонду, а його умовним завершенням — персональні виставки 1973— 

1974-го рр. в Ужгороді, Попраді та Пряшеві (ЧССР), супроводжувані схвальними 

художньо-критичними відгуками та визнанням здобутків майстра. У стильовому 
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аспекті 1950—1960-ті рр. пов’язані з інтеграцією розмаїтих впливів. У портретах — 

пленерно-імпресіоністичних, навіяних А. Шепою (друга половина 1950-х рр.), 

постімпресіоністичних ерделівських, символьних манайлівських наприкінці 1960-х 

рр.; у пейзажах (1960-ті рр.) — сезаннівських, всотованих крізь творчість А. Ерделі; 

у побутовому жанрі — синтетичного неофольклорного образотворення, властивого 

Ф. Манайлові, Е. Контратовичу, іншим представникам старшої генерації 

закарпатських митців. 

Прологом мистецького шляху В. Микити слугували спроби вступу до 

художнього інституту, роки співпраці з обласним Будинком народної творчості, 

армійської служби, перших творчих робіт. 

Порубіжжя виокреслило закінчення училища, коли окрилений підтримкою Т. 

Яблонської В. Микита поїхав до Львова — складати іспити в ЛДІПДМ. Упевнено 

виконав вступні завдання, особливо вдало написав портрет, однак не був 

зарахований. Через роки дізнався — з політичних причин [24]. Після повернення в 

Ужгород, з вересня 1950 р. [21.8, арк. 2—3], працював методистом з образотворчого 

мистецтва в Обласному будинку народної творчості. Облікуючи народних майстрів, 

обійшов ледь не усе Закарпаття, підготував кілька виставок їхніх робіт. Навесні 

1954-го, зачувши, що «призивають до войска» й служба проходитиме на Сахаліні, 

«підстрибнув від щастя»: з дитинства любив географію та мріяв побачити світ [24]. 

Служив у Далекосхідному воєнному окрузі. «Зброю у руки не брав, лише 

пензель» [24]: виконував оформлювальні роботи, при окружному Будинку офіцерів 

керував студією образотворчого мистецтва для військовослужбовців та членів їх 

сімей, декорував стелю великої концертної зали, створив низку портретних робіт. 

Портрети армійського періоду, написані олією на полотні та збережені в архіві 

В. Микити у чорно-білому фотовідтворенні, перебувають у приватній власності: 

брався за них, зацікавлюючись моделлю або ж за проханням, й, зазвичай, дарував. 

Позначені ретельною ліпкою форм, тонко нюансованою, стриманою, глибокою 

колірністю та увагою до індивідуальних ознак, вони продовжують студентські студії 

й засвідчують зростання майстерності митця («Портрет В. Ганічки», 1951 (Рис. А. 
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2.2.2); «Етюд старого» (Рис. А. 2.2.3), «Портрет Т. Горбунова», 1952; «Автопортрет» 

(Рис. А. 2.2.4), «Портрет Садовського», 1953, «Портрет Ласточкіна», 1954 та ін.). 

До настійної творчої праці спонукало листування — з Т. Яблонською, котра 

радила продовжувати освіту, родиною, А. Ерделі. Нерадісні звістки приходили від 

учителя: «Викопнули мене з того училища, котроє я образовав», — з гіркотою 

повідомляв митець [24]. Водночас, в досі не опублікованих листах з приватного 

архіву В. Микити, закликав «учитися постійно і рисувати» [23.3.1], «більше читати, 

заглядувати в життя великих майстрів, котрі довгим терпінням, витримкою і 

небувалою пильністю працювали і оставались вірними свойому генію» [23.3.2]. 

Підкреслював, що «де би не знаходився художник, в яких би обставинах він не жив, 

то перед ним повинна висіти одна благородна ціль <…> — оставити людству вічну 

монограмму — свої твори» [23.3.1]. Застерігав, що «успіх — це релятивне поняття», 

бо «дійсним успіхом можна вважати <…> задоволення, яке визове хороша робота» 

[23.3.1]2. Схвалював «Автопортрет» — «свіжо написаний», та «Портрет Корсакова» 

— «соковитий і реалістичний» [23.3.3]. 

Відразу після демобілізації В. Микита спрямувався у Київ — вступати у 

художній інститут. За свідченням живописця, відрадила Т. Яблонська. Переконали 

слова про ідеологізацію навчального процесу й порада: «Їдь додому, доки живуть 

Ерделі, Манайло, Бокшай — то буде твоя академія». «І то була моя академія»,— 

підсумовує митець [24]. Водночас жалкує, що не продовжив освіту: «Мав би більше 

можливостей для утілення замисленого» [24]. 

По поверненні до Ужгорода восени 1954 року помчав до А. Ерделі. Віднайшов 

у скруті: погіршилося здоров’я, картини купували зрідка, а виконувати примітивні 

оформлювальні роботи майстер не бажав і не міг. За словами В. Микити, упродовж 

року, який доля залишила учителю, підтримував його матеріально. Брав у 

Художфонді замовлення на двох («на портрети вождів, на кабінетні роботи всякі» 

[24]), проте робив усе сам, в А. Ерделі у дворі. «Ну а я брав у нього консультації до 

тих студій, які ми мали між молодими. У нього, а потім у Манайла. І я такі 

консультації діставав, що це для мене була академія» [348]. Подібно до наставника, 

 

2 Збережено стилістику оригіналу. 
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завів собі «нотеси», коли тільки міг — замальовував. «Ходити з нотесом — то було 

нормально <…>. Я не уявляю собі як з фотографії реалізувати якусь задумку. А з 

нотеса — я реалізовую свої ідеї ще <…> зі старих років дотепер» [348]. 

Помалу В. Микита ознайомлювався з мистецьким середовищем Ужгорода. 

Встановлювалися професійні і товариські зв’язки. «Організовували ми такі студії,— 

згадує художник. — Павло Бедзір, моя сокласниця Єлизавета Кремницька, Григорій 

Чернокнижний <…>. Нас була така група, з якою ми собі робили постановки, 

малювали» [345]. 1954 рік поклав початок дружбі з Антоном Шепою, талановитим 

учнем Р. Сельського, що гуртував навколо себе митців, які «теж шукали чогось 

нового, справжнього і рідного» [51, с. 7]. Згодом разом виїздили на пленери [51, с. 

10]. Обидва полюбляли Міжгірщину — архаїчну, характерну, «що відображає 

регіон» [24]. Саме під впливом А. Шепи у творах В. Микити середини 1950-х рр. 

студійний тональний живопис змінили вільний, розкутий мазок, імпресіоністичний 

пленерний колорит. Значення А. Шепи у творчому формуванні В. Микити 

підтверджує особисте інтерв’ю з митцем [24]. Осередком спілкування стала Спілка, 

де діяли курси підвищення кваліфікації для молодих. За спогадом майстра, «там май 

більше із Глюком. Він прекрасний художник, чітко кожний вечір приходив на 

студії» [345]. 

З часом В. Микита визначився з роботою: у липні 1956 р. обійняв посаду 

художника Закарпатських художньо-виробничих майстерень Художнього фонду 

УРСР, де пропрацював мало не півстоліття [21.8, арк. 2]. Склалося особисте життя: 

1956 року одружився, а два роки по тому народилася донька [21.8, арк. 3]. 

Зростання майстерності засвідчили виставки: обласні, зональні, 

республіканські (з 1957 р.), всесоюзні (з 1961 р.). За даними особистого архіву В. 

Микити, на VII обласній звітній виставці художників Закарпаття (1954) 

експонувалась одна робота — виконаний в армійські роки «Автопортрет» (1953), на 

восьмій — «Автопортрет» (1954) та «Гуцулка» (1965). На Обласній звітній виставці 

молодих  художників  у клубі  Спілки:  «Дівчина  в хустині»,  «Автопортрет» (1955); 

«Портрет  дівчинки»  (1956);  «Могила  А.  Ерделі»,  «Дворик  Ерделія»  (1956).  На 
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першій для В. Микити республіканській виставці молодих художників до 

Всесвітнього фестивалю (1957) — «Портрет школярки» (1957). 

На ІХ Обласній виставці було виставлено десять робіт, з-поміж яких — 

уперше — ліричний пейзаж («Ранок», 1957). Пейзажним полотном «Куточок 

Ужгорода» (1958) творчість живописця була репрезентована на республіканській 

художній виставці, присвяченій 40-річчю ВЛКСМ (1958). На Х обласній виставці 

робіт художників Закарпаття (1959) з’явилися натюрморти. Увагу публіки 

привернув «Учитель-пенсіонер» (1958) — дебютний у творчості В. Микити 

композиційний портретний твір. На Республіканській художній виставці 1959 р. 

творчість митця була представлена «Дівчиною на пленері» (1959) та «Домашніми 

квітами» (1959). У наступні роки на обласних виставках (1960, 1961) та звітних 

виставках молодих художників у клубі Спілки (1959) експонувалося, зазвичай, 5—6 

робіт. Успіхом стала республіканська виставка 1961 р., де поряд з натюрмортом 

«Весняне вікно» (1961) глядачі побачили «Школярку» (1960) — один з кращих 

ранніх портретів В. Микити, яким живописець дебютував і дістав визнання [24] на 

Всесоюзній виставці у Москві (1961). 

Здобутки митця висвітлювала преса, початково — регіональна. Так, у статті А. 

Коцки, надрукованій в «Закарпатській правді» (червень, 1961) [142, с. 3], 

відзначалося, що творчість В. Микити помітно вирізняється на тлі доробку 

художників його покоління не лише тим, що він «один з небагатьох <…> працює у 

жанрі портрету», а й оригінальністю, виразністю «вже у самій композиції», 

прагненням «завжди віднаходити компактну форму», своєрідністю кольорів. 

Вказувалося на «декоративну монументальність» пейзажів живописця, передусім, з 

села   Майдан.   Промовистим   є   твердження,   що   засади   кольоропису художник 

«творчо перейняв ще в училищі від свого учителя — кращого колориста Закарпаття 

А. Ерделі» [142, с. 3]. В альбомі «Художники Закарпаття» (1961) — одному з 

перших, де надано панорамний огляд розвитку регіональної школи, 

мистецтвознавець Л. Шандор згадував В. Микиту поміж «талановитих молодих 

митців», що поповнили закарпатський колектив [297, с. 10]. Натюрморт «Весняне 
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вікно» отримав схвальну оцінку в нарисі про сучасне українське малярство у 

республіканському журналі «Україна» (листопад, 1961) [152, с. 65]. 

Як засвідчують матеріали Поточного архіву ЗОО НСХУ, у жовтні 1960 р. за 

роботи «Дівчина на пленері» та «Домашні квіти» В. Микиту було прийнято у 

кандидати до Спілки художників УРСР [21.2, арк. 11]. Рекомендації дали 

наставники митця в Ужгородському художньо-промисловому училищі та в 

спілчанському середовищі — Й. Бокшай, А. Коцка, Г. Глюк. Так, на думку Й. 

Бокшая, полотна В. Микити 1950-х рр. продемонстрували швидкість творчого 

зросту [21.10, арк. 9]. Пошук живописцем «власних форм виразу», «змістовність та 

високохудожність» його творів відзначив Г. Глюк [21.9, арк. 8]. Як одного з 

найталановитіших молодих митців, котрий «дуже серйозно, вдумливо відноситься 

до своєї роботи, наполегливо працює над собою» В. Микиту охарактеризував А. 

Коцка [21.12, арк. 10]. Усі говорили про художника переважно як про майстра 

портретного живопису. 

Не обійшлося без дошкульних зловмисностей: влітку 1962 р. залунали 

звинувачення, що на полотні «Дідо-казкар» (1961) зображено «колишнього 

петлюрівця» [24]. У вересні в редакцію журналу «Дружба» від парторганізації ЗОО 

СХУ надійшло клопотання вилучити з підготовленої до друку статті З. Куторги 

згадки про В. Микиту та Ф. Семана, щодо яких «обласна газета виступила з 

критикою» [5, арк. 107]. «На щастя, зібравши необхідні свідчення, я зміг довести, 

що портретований — найдостойніший чоловік у районі, казкар з присілка с. 

Скотарське, вівчар Дмитро Кис», — згадує митець [24]. 

Наприкінці грудня 1962 р. рішенням ІІ пленуму правління Союзу художників 

УРСР В. Микиту було прийнято у члени СХУ за полотно «Школярка», експоноване 

в 1961 р. на республіканській та всесоюзній виставках у Києві та Москві [21.4, арк. 

20]. В рекомендаціях А. Борецького та З. Шолтеса підкреслювалося, що живописець 

— один з найталановитіших з молодого покоління; вказувалося на його досягнення 

у портретному жанрі [21.13; 21.14, арк. 17—18]. Ф. Манайло акцентував на 

закоріненості творчості В. Микити у «традиціях закарпатських художників», 

зауважував, що він «зумів знайти свій стиль» [21.12, арк. 12]. 
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Принагідно зазначимо, що у 1960-х рр. Закарпатська обласна організація СХУ 

була однією з найавторитетніших в республіці і користувалась увагою фахівців. 

Неодноразово у регіоні бували Г. Островський, В. Цельтнер (Павлов), В. 

Мартиненко, В. Курильцева, М. Бірштейн, Ю. Рейнер, а К. Бєлашова, яка очолювала 

Всесоюзну спілку художників, «дуже любила закарпатський колектив» і 

кількаразово виїзні всесоюзні пленуми проводила в Ужгороді [345]. Незмінною 

прихильність до крайового малярства лишалась з боку Т. Яблонської. Склад Спілки 

був нечисленним (20 членів та 20 кандидатів у 1962 р. [5, арк. 47]) і до неї «важко 

було потрапити, були суворі вимоги» [83, с. 5]. Однак, за твердженням В. Микити, 

він цілковито їм відповідав: «зовсім молодим мав одну республіканську виставку й 

дві всесоюзні» [83, с. 5]. 

У 1965 р. митця було обрано членом, у лютому 1966 р. — відповідальним 

секретарем правління ЗОО СХУ [21.5, арк. 21], згодом — головою Художньої ради з 

народно-ужиткового мистецтва при Художфонді. Важливою ділянкою роботи стала 

Комісія Закарпатської області по реставрації та охороні пам’яток [21.7, арк. 22]. 

Згадку про активну участь В. Микити (разом з Ф. Манайлом, В. Свидою, З. 

Шолтесом, Г. Глюком) у пропагуванні здобутків спілчан у найвіддаленіших 

куточках Верховини віднаходимо у матеріалах ДАЗО [6, арк. 10]. З цієї нагоди 

зауважимо, що ЗОО СХУ провадила систематичну роботу з-поміж краян. Так, у 

квітні 1960 р. на громадських засадах було організовано картинні галереї у сс. Ясіня 

та Іва, у 1966 р. — у сс. Чинадієво та Перечин, у 1967 р. — у с. Новий Бистрин. В 

звичай увійшли пересувні виставки творів живописців. Лише 1962 р. дві експозиції, 

одна з яких — пересувна, у трьох містах та одному селищі Закарпатської області 

відвідало 20 тис. чоловік [5, арк. 101]. Члени Спілки зустрічалися з населенням у 

виставкових залах, клубах, будинках культури [5, арк. 48; 6, арк. 10]. Переважна 

частина митців, зокрема В. Микита, розуміла громадське доручення як продовження 

справи фундаторів закарпатської школи живопису [24]. 

У 1969—1972-му рр. В. Микита очолював обласну комісію по роботі з 

молодими художниками області [21.7, арк. 44]. З 1972 р. у рідному Ракошино 

керував дитячою студією й надавав неабиякого значення естетичному вихованню 
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юних земляків [271, с. 17]. Бувати на виставках дитячих робіт, де, за словами митця, 

лише щирість і немає фальшування, він полюбляє дотепер [24]. 

У шестидесятих В. Микита вперше побував за кордоном: туристом — у 

Чехословаччині (1961), та в Угорщині, у складі делегації ЗОО СХУ (1966). Згодом 

майстер повертатиметься сюди кількаразово — в офіційних поїздках (1972, 1974, 

1975) та виставками 1966, 1968, 1972 рр. (Табл. В). Зауважимо, що творчий обмін, 

ініційований міською владою та діячами культури, зокрема директором ЗОХМ В. 

Дегтярьовим, став відзнакою регіонального художнього життя другої половини 

1960-х рр. Згідно матеріалів ДАЗО, співпраця розпочалася у червні 1966 р. 

відкриттям в Ужгороді виставки художників Саболч-Сатмарської області УНР та 

імпрезою членів ЗОО СХУ у Ніредьгазі. У липні—вересні 1968 р. твори крайового 

живопису експонувалися у Кошіце та Пряшеві (ЧССР), а в Ужгороді було 

розгорнуто виставку Південно-угорського відділення спілки художників м. 

Годмезевашаргель. В грудні 1968 р. ужгородці ознайомилися з доробком митців 

Східнословацького краю. Не менш інтенсивною культурна комунікація була у 

наступні роки [11, арк. 26—27; 16, арк. 17—18]. Неводнораз закарпатські майстри, 

зокрема В. Микита, готуючись до пленерів та обмінних виставок, зустрічалися на 

державному кордоні з членами правління Спілки художників Східнословацького 

краю [16, арк. 12, 24, 30]. 

На початку 1960-х живописець відвідав Прибалтику, краєвиди та народні типи 

якої відобразив у низці робіт («Литовське село», «Дорога на Палангу», «Шторм», 

1963; «Литовський мотив», 1964; «Старий рибалка», 1965). 

Формування «символьно-синтезувальної» концепції творчості В. Микити 

продемонстрували виставки другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. Так, у 

1967  р.  на  Обласній   виставці  художників  Закарпаття  були  представлені   етапні 

«Портрет матері» (1967) та «Невропатолог Д. Снігурський» (1967, 1-й вар.). У 1968 

р. у Холдмезеввашархелі — «екологічна» «Електрифікація» (1968) та «Ягнятко» 

(1969) — одна з перших микитівських тематичних робіт. Здобутки живописця у 

символьному портреті-картині засвідчило полотно «Дідо-садівник» (1968; ювілейна 

виставка  художників  Закарпаття   1969),   «синтезувальні»   пошуки   у  пейзажі  — 
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«Народна готика» (1968; обласна тематична виставка 1969), неофольклорну 

спрямованість  творчих  пошуків  —  «Збір  картоплі» (1970),  «Звозять сіно» (1971), 

«Обід у полі» (1971), експоновані на республіканській виставці у Києві (1970) та 

всесоюзній виставці у Москві (1972). Одним з вищих досягнень В. Микити раннього 

періоду творчості стала композиція «У сільському клубі (За щастя онука)» (1972; 

XVIII Обласна ювілейна художня виставка, 1972). Гучного резонансу набула перша 

персональна виставка В. Микити в Ужгороді (1973), яка, за свідченнями сучасників, 

стала подією у культурному житті краю та утвердила визнання митця [258, с. 12; 

304, с. 3]. Кількаразово художник брав участь у міжнародних бієнале та державних 

виставках за кордоном: у Гельсінкі (1963), Каннах (1968), Генуї (1970),  Нікозії 

(Кіпр, 1972). 

На початок 1970-х рр. полотна В. Микити увійшли до експозиції Державного 

музею українського мистецтва у Києві, закуповувалися Художфондом УРСР та 

Дирекцією   художніх    виставок    у   Москві.   Були    репродуковані    в   журналах 

«Творчість» (1966, № 2, «Портрет передового робітника Токарюка», 1965; 1970, № 

10, «Ягнятко», 1969), «Образотворче мистецтво» (1972, № 2, «Звозять сіно», 1971), 

«Искусство» (1972, №  8, «Свозят  сено»), в альбомі  «Ukrainian  Painting» (1973) [21, 

арк. 53]. 

В художньо-критичних публікаціях відзначалося, що за короткий час у 

пейзажі художник пройшов шлях від «широко написаного етюду, що правдиво 

відтворював натурний мотив» до романтичної піднесеності краєвидів та «пейзажної 

картини зі складною композиційно-колористичною архітектонікою і високою 

технічністю письма» [165, с. 107]. Підкреслювався «якісний стрибок від прозорої 

простоти перших портретів до глибшої філософічності, буйно живописної форми», 

стверджувалось, що в українському малярстві «з’явився ще один самобутній, 

виразно самостійний митець» [271, с. 18]. 

Показово, що якщо у середині 1960-х рр. критика характеризувала В. Микиту 

як автора експресивних пейзажів, портретиста, що глибоко пізнає людський 

характер, шукає «засоби психологічного розкриття образу» [254, с. 7], то на зламі 

десятиліть — як майстра тематичної картини [208, с. 17], «творця фігуративного 
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живопису» [334, s. 5]. Аналізуючи персональну виставку В. Микити 1973 року, Г. 

Островський висловловлював думку, що саме у жанрово-побутових композиціях 

якнайкраще розкрилась індивідуальність живописця та його приналежність 

магістральній лінії закарпатської художньої школи і темі «людини на землі» [208, с. 

17]. В. Цельтнер (1972) вказував на філософсько-символічну природу полотен митця 

та їх інспірованість творчістю Ф. Манайла [299, с. 15]. У нарисі З. Куторги 

зазначалося, що у В. Микити, який тривалий час перебував під сильним та плідним 

впливом колористичного обдарування А. Ерделі, з’явилися власні, відмінні від 

манери учителя, «творчі нахили <…>. Своя, глибоко особиста тема, що дозволяє 

розпізнати його полотна з-поміж робіт інших закарпатських митців» [150, с. 19]. 

Акцентувалося на етико-естетичному осмисленні народного життя, 

монументальності форм, декоративності пластичних рішень, філософській 

змістовності картин. 

У 1970 р. В. Микиту було нагороджено медаллю «За доблесну працю». 1972 

року Українською студією хронікально-документальних фільмів створено кінонарис 

про творчість художника. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що у 1967—1972-му рр. в житті В. 

Микити відбувся стрімкий творчий злет: диференціювалася жанрово-тематична 

структура живопису, визначилися пластичні стратегії, прийшло визнання. 

Окреслилися міжжанрові впливи: початкове віднайдення образно-пластичних 

концептів у портреті та пейзажі з їх подальшим упровадженням у тематичні 

полотна. Синхронізувалися, «ущільнилися» стилеві інспірації, індивідуалізувалось 

їх сприйняття. 

Чільне місце у доробку майстра посіла народна тема, її глобальні та 

екзистенційні виміри, глибинний філософський зміст. Сформувався творчий метод, 

заснований на властивому Й. Бокшаю, Ф. Манайлу, А. Коцці, Е. Контратовичу 

досконалому пізнанні верховинського повсякдення, трансформації безпосередніх 

вражень в узагальнений образ Карпат, узгодженні особистого досвіду з 

загальнонародним плином буття. 
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Подальший творчий шлях В. Микити, визначений тенденціями крайового і 

загальнонаціонального мистецьких процесів та іманентною логікою професійного 

поступу, охопив три самостійних відтинки: початку 1970-х — середини 1980-х; 

кінця 1980-х — першої половини 2000-х рр. (зрілий період); другої половини 2000-х 

— 2010-ті рр. (пізній період). 

Початок першому підперіоду зрілої творчості митця (1970-ті — середини 

1980-х рр.) поклало остаточне формування оригінальної авторської живописної 

манери, визнання у художньо-критичних та наукових публікаціях (В. Афанасьєва, 

1984;   П.   Білецького,   1983;   О.   Воронової,   1975,   1982;   З.   Куторги,   1974; В. 

Мартиненко, 1980; Г. Островського, 1974, 1979, 1980, 1982; О. Рожина, 1982; В. 

Рубана, 1975, 1977; Р. Яціва, 1980) [34, с. 20—21; 56; 64; 70; 71], присвоєння звання 

заслуженого художника України (1975). Завершення етапу виозначило жанрово- 

тематичне та стильове урізноманітненням пошуків майстра, інспіроване 

соціокультурними перетвореннями другої половини 1980-х рр. 

Подієво 1970-ті — середина 1980-х рр. стали часом напруженої творчої праці: 

у робітні на пл. Пушкіна, 3 [21.7, арк. 66], в художньо-виробничих майстернях 

Художфонду; в правлінні Закарпатської організації СХУ (1965—1972-й рр.; з 1982 

р.) [21.7, арк. 44, 66]; у республіканській комісії по культурних зв’язках з 

зарубіжними державами (з 1982 р.), в Художній раді Закарпатського художнього 

комбінату (з 1982 р.) [21.7, арк. 66]; головою комісії по роботі з молодими 

художниками області (початок 1970-х рр.) [21.7, арк. 22], у складі оргкомітетів 

молодіжних пленерів та мистецьких з’їздів (1980) [21.7, арк. 63]. Твори митця з 

успіхом експонувались на обласних, республіканських, всесоюзних, міжнародних 

художніх виставках (Табл. В). Не воднораз з роботами В. Микити знайомились 

глядачі Ніредьгазі (1974, 1977, 1984, 1985), а з угорськими колегами, скульптором 

Шандором Товтом і живописцем Андрашем Ваци, майстра з’єднали дружні зв’язки 

[141, с. 8]. 

У 1980 р. в Києві, Львові, Івано-Франківську, Коломиї, Каунасі, Шауляї 

відбулась друга персональна виставка митця. За оцінкою Р. Яціва, звіт 

продемонстрував «творчий ріст <…> самобутнього закарпатського художника», 
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тридцятирічна праця якого є «невід’ємною сторінкою» мистецького літопису краю; 

засвідчив продуманість багатофігурних композицій, єдність архітектури і природи, 

психологізм портретів, концептуальність натюрмортів, де «тонко струменіє вічна 

думка про людину і нестримний лет часу» [316, с. 5]. В огляді виставки В. Микити у 

Києві (1980) мистецтвознавець Ю. Іванченко наголошував на монументальності 

образів, лаконізмі та ємності виражальних засобів, композиційній ясності, 

благородній стриманості кольорів. Відзначав успіхи живописця у тематичній 

картині та своєрідність пейзажів, сповнених «внутрішньої драматичної боротьби 

стихій» [120, с. 36]. 

За переконанням В. Мартиненко, персональна виставка В. Микити засвідчила, 

що «він є митцем непересічної творчої індивідуальності, якому до снаги сказати 

неповторне слово в образотворчому мистецтві України», художником, схильним до 

«синтетичності через глибоке філософське узагальнення і символічне тлумачення 

реалій повсякденного життя і праці села» [166, с. 20]. За твердженням Г. 

Островського, експозиція стала «значною подією» у художньому житті Києва, а 

живописець зарекомендував себе як один з найцікавіших представників нового 

покоління закарпатських майстрів [202, с. 3]. 

В травні 1982 р. виставка В. Микити (76 полотен, створених упродовж 1959— 

1981-го рр. [70, с. 76]) була розгорнута у Виставковій залі Союзу художників СРСР 

у Москві та стала першим у столиці персональним творчим звітом закарпатського 

митця [332, s. 5]. Об’ємна та репрезентативна, вона мала потужну пресу та 

супроводжувалась схвальними відгуками у всесоюзних виданнях [66; 70; 248; 249]. 

Зокрема, на думку О. Воронової, майстрові вдалося відтворити усю «складну 

простоту» народного життя, нерозривний зв’язок людей та землі, те «постійне, що 

передається в селянстві з покоління у покоління», «показати живу достовірність 

подій» [66, с. 3]. Цілісність сприйняття В. Микитою «далекого і близького, історії та 

сучасності», автобіографічність творів, вираз «духовного багатства буття, що 

почасти приховано за зовні звичними ситуаціями» в огляді експозиції підкреслював 

О. Рожин [248, с. 4; 249, с. 23]. 
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Зв’язок з рідними теренами підтвердила розгорнута в облаштованій 

ентузіастами виставковій залі персональна виставка майстра в селі Ракошино (1984), 

на якій експонувалось 46 робіт [115, с. 3]. 

Твори В. Микити репродукувались в академічному виданні «Искусство 

народов СССР» (1982, «Ягнятко») [123], монографії В. Афанасьєва «Українське 

радянське мистецтво 1960—1980 років» (1984,  «Весняні турботи)  [34];  альманахах 

«Советская живопись» (1984, «Портрет народного художника УРСР Ф. Манайла») 

[251, с. 164] та «Український живопис» (1976, «За щастя онука»; 1979, «Ягнятко»); 

альбомах «Радянське українське мистецтво» (1979, «Ягнятко»), «Художники 

радянської   України:   Живопис»   (1987,   «Ягнятко»,   «Добрий   ранок», «Новина», 

«Портрет  народного  художника  УРСР  Ф.  Манайла»)  [120,  с.  36];  в  журналах 

«Соціалістична  культура»  (1976,  «Старий  гуцул»,  «Ягнятко»)  [311,  с.  31—32], 

«Образотворче мистецтво» (1980, «Звозять сіно», «Портрет народного художника 

УРСР Ф. Манайла», «Портрет Івана Чендея», «Зустріч переможців» [166, с. 20—21]; 

1984, «Через Карпати» [92, с. 18]), «Дукля» (1981, «Обід у полі», «Дідо-садівник», 

«Збір картоплі», «Портрет Івана Чендея», «Портрет народного художника УРСР Ф. 

Манайла»,  «Звозять  сіно»,  «Ягнятко»)  [84,  с.  78],  «Новости  с  Украины»  (1981, 

«Портрет народного художника УРСР Ф. Манайла», «Весняні турботи») [41, с. 7], 

«Дружба народов» (1981, «Весняні турботи», «Старий гуцул», «Вільнюс. Арки», «У 

чеканнях»,  «Село  в  ущелині»,  «Сестрички»,  «Новий  день»)  [302,  с.  194—195], 

«Творчество» (1984, «Через Карпати» [231, с. 15]). На зламі 1970—1980-х рр. 

вийшли друком каталоги та альбом творів художника зі вступними статтями Г. 

Островського [56; 64]. 

Першорядного значення в професійному зрості В. Микити набуло спілкування 

з Ф. Манайлом, яке зводилось до сумісних виїздів на натурні замальовки, порад 

щодо задумів та ескізів композицій, обговорення творів й тривало до останніх років 

життя визначного митця [24]. Творчої наснаги додавав Е. Контратович. «З ним було 

так легко, я коло нього малював. Так він був присутній майже при всіх моїх 

роботах», «давав влучні поради щодо композиції, в якій був неперевершеним 

майстром» [24], — згадує художник. 
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Як засвідчують матеріали архіву В. Микити, у 1970-х — першій половині 

1980-х рр. поступові живописця — фаховими порадами та дружньою підтримкою у 

приватному листуванні — сприяли К. Бєлашова, О. Воронова, З. Куторга, М. 

Лазарєв, Г. Островський, В. Цельтнер [23.1; 23.2; 23.4—23.6; 23.8]. 

У жанрово-тематичному та художньо-стильовому аспектах творчість В. 

Микити 1970-х — середини 1980-х рр. пов’язана з пошуком нових образно- 

пластичних рішень у поєднанні з розвитком раніше віднайдених концептів, що 

дозволяє говорити про «діахронно-синхронну», «спіралеву» модель еволюції митця. 

Відзнакою доробку художника стало виструнчення «внутрішньотекстових» зв’язків, 

заснованих на перегуках більш ранніх та пізніших творів, використанні автоцитат 

(«Пам’яті мамки», 1983; «Покоління», 1984; «Інтер’єр мамкиної хати», 1988; 

«Готика», 1989), виокремленні наскрізних мотивів і тем [100]). 

Особливостями зрілої творчості В. Микити вважаємо рівноцінний динамічний 

розвиток жанрово-побутового живопису, портрету, пейзажу, меншою мірою — 

натюрморту; субжанрову диференціацію типів образних характеристик, стильових, 

композиційних і колористичних стратегій та формування в межах кожного із жанрів 

«полюсів новацій», що визначили творчу еволюцію художника впродовж наступних 

років. Новаційний потенціал цілісної, заснованої на традиціях закарпатської школи 

творчості майстра засвідчили урізноманітнення технічно-фактурних рішень, 

активніше звернення до колажу та інших експериментальних живописних технік; 

зростання філософічності, концептуальності, символьності, притчевості, 

метафоризму, іронічного іномовства картин. 

У контексті еволюції крайового малярства доробок В. Микити 1970-х — 

першої половини 1980-х рр. репрезентував його стрижневий неофольклорний 

напрям, в якому пошуки повоєнної мистецької генерації, що на той час сягнула 

творчої зрілості, консолідувались зі здобутками засновників школи, чимало з котрих 

(Ф. Манайло, З. Шолтес, А. Коцка, Е. Контратович) продовжували творчу діяльність 

та консультаціями і професійним прикладом сприяли поступу молодих майстрів. 

Щодо загальнонаціонального мистецького процесу у доробку В. Микити 1970- 

х — середини 1980-х рр. найістотніше те, що його провідні тенденції майстер 



112 

відобразив в глибоко особистісному осмисленні й крізь досвід крайового живопису. 

Так, прагнення до монументальності, притаманне українській образотворчості 

1960—1970-х рр. [46, с. 17—19], в творчості художника синергізувалось з епічністю 

фольклору, узагальненістю форм та символьністю народного мистецтва; сповнилось 

регіональною етнокультурною автентикою, віддзеркалило у піднесенні сцен 

селянської праці до символів народного буття. 

Нові спрямування в українському неофольклоризмі, пов’язані з розвитком 

зв’язків професійної художньої творчості та народного мистецтва «в принципах 

“діалога” субкультур» (1970-ті рр.), «перевтілення» та «еволюційного способу 

переробки спадщини» (1980-ті рр.) (О. Петрова) [227, с. 25]), відобразило властиве 

творам В. Микити зламу 1970—1980-х рр. зростання символічності, асоціативності, 

інтерпретативної відкритості, відображення тріади «часу—руху—простору» («У 

чеканнях», 1977; «Завжди в турботах», «Пороги», 1985). Показово, що у 

нечисленних за радянської доби дослідженнях українського неофольклоризму ім’я 

В. Микити згадувалось поряд з М. Антончиком, С. Бондаренко, Т. Голембієвською, 

В. Задорожним, Е. Контратовичем, А. Коцкою, В. Одайником, М. Романишиним, Л. 

Чичканом, Т. Яблонською — майстрами, котрі сприймали народне мистецтво як 

«єдину велику школу, що містить у собі художні смаки і багатовіковий творчий 

досвід народу», прагнули оволодіти його образно-художньою системою, 

емоційними і декоративними аспектами, розглядали його як «одне з важливих 

джерел збагачення професіональної художньої культури» [315, с. 46, 49—50]. 

У другій половині 1980-х — першій половині 2000-х рр., що утворили другий 

підперіод зрілої творчості В. Микити, еволюція образно-пластичних стратегій 

художника зумовлювалась перехідною, суперечливою ситуацією у вітчизняній 

культурі: здобуттям творчої свободи, синхронізованим, ущільненим у часі 

опануванням світовим мистецьким досвідом, плюралізацією формотворчих пошуків, 

економічними труднощами [184, с. 110—111], дезорієнтацією «художників, які 

представляли покоління 1970-х рр.» [190, с. 163]. 

У подієвій репрезентації професійного шляху кінець 1980-х — 2000-ні рр. є 

часом творчого пожинку та безумовного визнання здобутків митця. У 1991 р. В. 
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Микиті було присвоєно звання «народного художника України». У 1995-му 

живописець одержав обласну премію ім. Й. Бокшая — А. Ерделі за полотно «На 

порозі вічного». У 1997 р. був обраний членом-кореспондентом, а в 2004 р. — 

єдиним у краї дійсним членом Академії мистецтв України. У 2005 р. став лауреатом 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка — третім з-поміж закарпатських 

митців після В. Свиди та Ю. Герца. У 2005 р. — лауреатом обласної премії ім. Й. 

Бокшая — А. Ерделі за твір «Після купання» та почесним громадянином с. 

Ракошино. 28 лютого 2006 р. Указом Президента України майстра нагороджено 

орденом Ярослава Мудрого V ступеня. 

Відзнакою доби стала активна виставкова діяльність, з-поміж основних подій 

якої — експозиції у Києві (1987, 1993, 1988, 1989, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008), 

Харкові (1988), Львові (2003), Ужгороді (1995), Москві (1987); Будапешті (1990, 

1998, 2002, 2006), Ніредьгазі (2000), Братіславі (1996), Кошицях, Требішові (1987— 

1988, 1996, 1997, 2006), Бардієві, Туманному, Вранові (1997), Міжлаборці (1998), 

Сату-Маре (1987); ювілейні персональні виставки в Києві (2001, 2006), Ужгороді 

(1991, 1996, 2001, 2006), Ніредьгазі та Бийкеш-Чаба (1996); персональна виставка на 

здобуття національної премії Т. Шевченка у Києві (2006); участь в імпрезах 

українського мистецтва в Пекіні та Москві (2002) (Табл. В). 

У 1996 р. В. Микита був обраний головою Закарпатської обласної організації 

НСХУ, яку очолював до 1999 року. Невід’ємною частиною життя стала педагогічна 

діяльність. За свідченням директора Ужгородського училища культури М. 

Митровки, не воднораз художник зустрічався зі студентами, присвятився «роботі з 

молодими майстрами пензля, організації їх виставок, популяризації творів» [21.9, 

арк. 65]. З 1996 по 2003 рр. В. Микита викладав живопис на молодших курсах 

Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, а зі створенням на його базі 

художнього інституту став незмінним членом комісії по захисту дипломних робіт. 

Працював у переконанні, що «якщо молоді люди вливаються в океан сучасного 

мистецтва, але виховуються на матеріалі того краю, в якому виростають, то в 

модерному мистецтві буде відчуватися, звідки вони вийшли, якого народу є 



114 

частиною». Подібно до А. Ерделі, прагнув «прикоренити» молодь до культури та 

історії регіону [89, с. 14]. 

Двічі В. Микита обирався депутатом міської ради й чимало посприяв 

збереженню архітектурно-мистецької спадщини, зокрема за його ініціативи в 

Ужгороді було реконструйовано історичну «чеську» бруківку на площі Народна. 

На початку 2000-х рр. у будинку, зведеному неподалік майстерні, художник 

облаштував музей власної творчості — «музей народного життя Володимира 

Микити», «музей тому Закарпаттю, якого вже немає» [346]. За свідченням 

живописця, думкою про нього переймався здавна й з кожної серії залишав кілька 

картин. Прагнув, аби вони знайшли глядача, а не «пилюжились по сховищах» [24], 

як, за браком експозиційної площі, спостерігаємо у музеях Ф. Манайла та А. Коцки. 

Відзнаками сформованого зусиллями В. Микити музейного простору — з 

різночасними та різножанровими полотнами, альбомами, книгами, керамікою, 

старовинними вишивками, писанками, веретами, куделею, сприйняття яких 

супроводжується неквапливою розповіддю господаря, — стали відтворення 

неповторної атмосфери мистецького Ужгорода, концептуальність та текстуальна 

естетична єдність, що розвинула та увиразнила текст творів митця. 

Тематично-жанрові та художньо-стильові особливості доробку В. Микити 

другої половини 1980-х — першої половини 2000-х рр. визначені формуванням 

двополюсної   структури   творчості,   заснованої   на   співіснуванні   прихильності 

«народній темі», традиціям закарпатської школи живопису, модерністично- 

народномистецьким принципам формотворення («На порозі вічного», 1995; «На 

поточку прали», 2000; «Гуцульський натюрморт», 2002; «Сестри», 2003; «Після 

купання», 2005 та ін.) та інтересу до абстракціонізму й асоціативно- 

концептуального конституювання образів, відображеного в низці «модерних» робіт 

(«Лабіринти»,  «Шлагбауми»,  1989;  «Імпровізація»,  1992;  «Чорна  лавина»,  1994; 

«Свіжий подих», 1999). Особливістю творчих пошуків художника вважаємо 

діалогізм «традиційного» і «новаційного» полюсів, інтеграцію в неофольклорне 

образотворення новаційних засобів художньої виразності; експерименти з 

композицією, формою, кольором, фактурою в жанрово-побутових творах, пейзажах, 
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портретах, натюрмортах («Апокаліпсис»,  «На  роздоріжжі», 1993; «Вербна  неділя», 

«Нічний пейзаж», 1994; «Зима (імпровізація)», 1999; «На схилі гори», 2001; «Гаряча 

осінь», 2002) та наснаження експериментальних пошукових стратегій 

філософськими роздумами («До світла», 1989; «Одинока», 1993; «Вік Антихриста», 

1995; «Чорна сила над планетою», «Затемнення сонця», 2003), громадянськими 

інтонаціями («Кінець імперії», «Розп’яття», 1989), піклуванням про сьогодення та 

майбутнє Карпат («Бережіть ліс», 2002). 

Субжанрову диференціацію творчих пошуків В. Микити засвідчила поява 

флористичних композицій, пластично самодостатніх, однак контекстуалізованих у 

середовище саду та двора («Соняхи», «Юкка», «Лілії», 2002; «Троянди в екстер’єрі», 

«Лілії», 2004), та групи робіт, що відобразили фрагменти обійстя митця («Літній 

дворик», «Старий стілець», «Мій двір восени», 2003 та ін.). 

Підтвердженням громадянської спрямованості творчості В. Микити слугує 

звернення до метафорично або ж публіцистично інтерпретованої екологічної теми 

(«Плач вічної лози» (триптих), 1988; «Готика», 1989; «Зона», 1990), вперше 

відображеної у творах 1960-х рр. Предметом зацікавлень живописця стали релігійні 

мотиви та осмислення крізь них людського життя («До храму», 1990; «На 

роздоріжжі», 1993; «Вербна неділя», 1994; «У сяйві дерева з’явився Ти», 1995). 

Переконані, що саме внутрішньою диференційованістю образно-пластичної 

концепції творчості В. Микити, її розвитком через взаємодію традиції і новації, 

зумовлена вагомість доробку живописця у консолідації досвіду регіональної 

художньої школи та налагодженні зв’язку поколінь закарпатських митців. 

Якнайкраще значення В. Микити у тогочассі крайового мистецького процесу в 

приватному листуванні з художником охарактеризував О. Федорук: «Мусите нести 

той хрест, бо Манайла вже нема, і Коцки теж, і Ви залишились самі з 

Контратовичем. Тепер закарпатська школа малярства, яка має великі традиції, — у 

Ваших руках <…>. Ви маєте право втримати своїм авторитетом цю єдність, 

допоможе Вам у цьому Бог!» [23.7, арк. 2]. 

Пізній період діяльності В. Микити, що триває з другої половини 2000-х рр. до 

сьогодення, позначений збереженням «бінарного» типу художніх пошуків: 
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зверненням до народної теми та монументально-епічних, декоративних образно- 

пластичних рішень («Усіма залишена», 2006; «Верховинська атрибутика», 2011 та 

ін.) у поєднанні з інтересом до «модерного» асоціативного формотворення 

(«Протистояння», 2008; «Маски», 2012; «Сліпа Вібрація», 2016 та ін.) у численній 

групі робіт. Характерними рисами пізньої творчості В. Микити стали зростання 

уваги до пейзажу та натюрморту й зміни у межах жанрів, зокрема пейзажі, де, поряд 

із переосмисленням напрацьованих у попередні роки композиційних типів, 

живописець віднаходить формотворчо експериментальні рішення («Дерева», 2010; 

«Дворова зима», 2015) та звертається до «дворових робіт» («Понадвечір у дворі», 

2007; «Осінній двір», 2007; «Куток двору», 2009; «Лавиця», 2009; «Мій двір літом», 

2011). Особливістю пейзажних творів 2010-х рр. вважаємо актуалізацію 

декоративного потенціалу постімпресіоністичного формотворення («Весна над 

озером», 2006), південної гогенівської екзотики («Осінні квіти», 2006; «Клумба з 

осінніми квітами», 2007), «гобеленну» структуру полотен («Осінь на березі річки», 

2005), використання локальних, недиференційованих кольорів, оптичну розмитість 

плям  та  тональне  зближення  колірних  площин  («Весна»,  2006;  «Весняний  сад»; 

«Розквіт навколо старої хати», 2007; «Дерева під горою», 2011; «Квітуча черешня», 

2016); прикметою натюрмортів — домінування флористичних мотивів («Біля 

басейну», «Частина клумби», «Квітуча клумба», «Іриси», 2014; «Соняшник», 2015; 

«Ювілейний натюрморт», 2016). Новацією у портретній творчості В. Микити 2010-х 

рр. є «меморіальні» образи: А. Ерделі (2008), Й. Бокшая (2010, 2011) — учителів, 

однодумців, «нададресатів» (Ю. Лотман) митця. 

Еволюцію «новаційного полюсу» творчості майстра відобразила 

диференціація «модерного» напряму та зростання кількості цілком нефігуративних 

(«Літній настрій», 2006; «Протистояння», 2007; «Скала», 2007; «Крізь щілини», 2012; 

«Хаос», «Майдан», 2014; «Побутові конструкції», «Натюрморт», 2015) або ж 

імпровізаційних робіт («Імпровізація»», 2012). 

Подієво 2010-ті рр. позначені набуттям В. Микитою статусу почесного 

громадянина Ужгорода (2010); присудженням обласної премії ім. Й. Бокшая — А. 

Ерделі за полотно «Зсуви» (2010); нагородженням премією ім. Т. Яблонської за 
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досягнення в образотворчому мистецтві та орденом Ярослава Мудрого IV ступеня 

(2011); одержанням відзнаки Закарпатської обласної ради і обласної 

держадміністрації «За розвиток Закарпаття» (2015). Подіями десятиліття стали 

виставки (Табл. В), передусім ретроспективна, з нагоди 80-річчя в ЗОХМ ім. Й. 

Бокшая (2011), та персональна ювілейна (2016), яка, на думку президента Академії 

мистецтв України Андрія Чебикіна, засвідчила, що майстер «не просто всотав 

закарпатську школу живопису, а й віднайшов у ній власне звучання» [342]. 

Твори митця зберігаються у Міністерстві культури та мистецтв України, 

Національній спілці художників України, в художніх музеях Ужгорода, Києва, 

Тернополя, Івано-Франківська, Рівного, Хмельницького, Умані, Сум, Харкова, 

Одеси, Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Павлограда, Горлівки, 

Луганська; Севастополя, Красноярська; Вільнюса, Каунаса; Кошице, Рожняви, 

Спішської Нова Вес, Міхаловців, Требішова (Словаччина); Ніредьгазі (Угорщина); 

Панчево (Сербія); Кельна; Венесуели; Москви та у приватних збірках різних країн 

світу. 

До 85-річного ювілею досягнення майстра узагальнено в альбомі «Музей 

народного життя Володимира Микити» з блискучою вступною статтею 

ужгородського мистецтвознавця М. Сирохмана [258]. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що творчість В. Микити 1950—2010-х  

рр. утворила різножанрову, поєднану наскрізними внутрішніми діалогічними 

зв’язками, поліголосу текстуальність, що продовжила традиції закарпатської школи 

живопису та увиразнила їх художніми експериментами у портреті, пейзажі, 

натюрморті, жанрово-побутових полотнах. Провідними чинниками формування 

творчої особистості та професійного розвитку художника слугували родинне 

виховання; навчання в Ужгородському художньо-промисловому училищі, де у 

другій половині 1940-х рр. зберігалися європейські освітньо-мистецькі традиції та 

викладали А. Ерделі, Ф. Манайло, А. Коцка, Е. Контратович, Й. Бокшай. Спонукою 

творчого поступу стало динамічне життя мистецького Ужгорода та спадкоємність 

творчого досвіду у середовищах неформального професійного спілкування, 

підтримка та настанови Ф. Манайла, Е. Контратовича, інших представників старших 
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генерацій закарпатських майстрів. За критеріями тематичної, жанрової і 

субжанрової диференціації та еволюції образно-пластичних рішень і стильових 

пріоритетів у творчості В. Микити виокремлюємо чотири етапи: 1950-х — початку 

1970-х рр. (ранній період); початку 1970-х — середини 1980-х (перший підперіод 

зрілого періоду); кінця 1980-х — першої половини 2000-х рр. (другий підперіод 

зрілого періоду); з другої половини 2000-х рр. до сьогодення (пізній період). 

 
Висновки до розділу 2 

 
1. Підґрунтям становлення та еволюції образно-пластичної концепції 

творчості Володимира Микити стала цілісна, диференційована крайова художня 

традиція, заснована на поєднанні сучасних візуальних ідей і засобів художньої 

виразності та «локальних культурних форм» (А. Ерделі). Загалом у період діяльності 

митця в межах регіонального живопису диференціювалися три  спрямування 

творчих пошуків. До першого відносимо поліваріантний синтез етнокультурного та 

модерністичного досвіду: модерністичне утілення етномотивів; рівноважну 

взаємодію пластичних кодів модернізму та народного мистецтва; домінантний 

вплив останнього на стильові ознаки живопису при збереженні властивої 

модернізму індивідуалізованості творчого вияву. До другого — сформований у 

1960-х рр. «експериментальний напрям», в якому модерністично-народномистецька 

стильова синтеза набула значення однієї з багатьох референтних художніх систем. 

До третього — діалог з етнокультурними традиціями на ґрунті реалістично- 

пленерного формотворення. Творчість В. Микити належить першому з них. 

Свідченням опосередкованого впливу на пошуки художника «експериментального 

напряму» є експерименти з фактурою, живописними техніками, увиразнення 

образного задуму елементами колажу. Струмінь крайового малярства, заснований на 

реалістично-пленерному утіленні етномотивів, каталізував прагнення В. Микити до 

достовірності зображення та застосування методу творчої роботи, заснованого на 

«натурному» вивченні народного життя. 
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2. Дослідження формування творчої особистості В. Микити засвідчує, що 

джерелом етномистецьких зацікавлень живописця стало долучення до народної 

культури у землеробській родині в с. Ракошино на Мукачівщині. Помітний вплив на 

світогляд митця здійснили батьки — Василь Іванович та Ганна Георгіївна. 

Професійне становлення В. Микити відбулося в Ужгородському художньо- 

промисловому училищі (1947—1950), де викладали А. Ерделі, Ф. Манайло, Й. 

Бокшай, А. Коцка, Е. Контратович, А. Борецький, інші представники старшої 

генерації закарпатських майстрів та культивувалися європейські освітньо-мистецькі 

традиції,  індивідуальний  підхід  до  учнів,  неформальна  передача  досвіду  як  у 

«Публічній школі рисунку» кінця 1920-х — 1930-х рр. Провідними професійно- 

комунікаційними чинниками творчої еволюції В. Микити стали інтенсивне 

мистецьке життя Ужгорода, високий творчий рівень спілчанського середовища, 

поради А. Ерделі, Ф. Манайла, Е. Контратовича, А. Шепи, Т. Яблонської. 

За критеріями тематичної, жанрової диференціації, еволюції стильових 

пріоритетів та образно-пластичних рішень у творчості В. Микити виокремлюється 

чотири відтинки: 1950-х — початку 1970-х рр. (ранній період); початку 1970-х — 

середини 1980-х (перший підперіод зрілого періоду); кінця 1980-х — першої 

половини 2000-х рр. (другий підперіод зрілого періоду); з другої половини 2000-х до 

сьогодення (пізній період). 

Ознаками першого є утвердження домінантності народної теми; доповнення 

портретних зацікавлень пошуками у пейзажі (1960-ті рр.) і побутовому живописі 

(1967—1970-й рр.); поступовий перехід від студійного тонального письма до 

пленерно-імпресіоністичного кольоропису з подальшою диференціацією стильових 

пріоритетів: постімпресіоністичних у пейзажі і портреті, неофольклорних — у 

жанрово-побутових полотнах та низці натюрмортів. Засадничою рисою 

професійного розвитку митця вважаємо зростання символьно-синтезувального 

потенціалу творів. 

Характерними рисами першого підперіоду зрілої творчості В. Микити є: 

формування «діахронно-синхронної», «спіралевої» моделі творчої еволюції, 

заснованої на пошукові нових художніх рішень у поєднанні з поверненням до 
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раніше віднайдених образно-пластичних концепцій, використанням автоцитат, 

наскрізних мотивів і тем; динамічний розвиток побутового живопису, портрету, 

пейзажу, меншою мірою  —  натюрморту;  формування  в межах  кожного  із жанрів 

«полюсів новацій», що визначили творчу еволюцію майстра в наступні роки. 

Другий підперіод зрілої діяльності художника позначено формуванням 

двополюсної структури творчості, заснованої на співіснуванні прихильності 

народній темі, традиціям закарпатської школи живопису, неофольклорно- 

модерністичним принципам формотворення та інтересу до абстракціонізму, 

асоціативно-концептуального    конституювання    образів,    відображеного    в серії 

«модерних» робіт. Особливістю творчих пошуків майстра став діалогізм 

«традиційного» і «новаційного» полюсів, інтеграція в неофольклорне 

образотворення новаційних засобів художньої виразності та просякнутість 

експериментальних пошукових стратегій піклуванням про сьогодення та майбутнє 

Карпат. Субжанрову диференціацію пошуків В. Микити засвідчила поява 

флористичних та «дворових» композицій; тематичну — звернення до релігійних 

мотивів та осмислення крізь них людського життя. 

Ознаками пізньої творчості В. Микити вважаємо зростання уваги до пейзажу 

та натюрморту; використання локальних кольорів, оптичну розмитість плям, 

тональне зближення колірних площин; внутрішню диференціацію «модерного» 

напряму та збільшення кількості нефігуративних або ж імпровізаційних робіт. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕМАТИЧНО-ОБРАЗНІ ТА ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

МАЛЯРСТВА ВОЛОДИМИРА МИКИТИ 

В КОНТЕКСТІ КРАЙОВОГО МИСТЕЦЬКОГО ПРОЦЕСУ 1950—2010-х рр. 
 

 

 

 

3.1. Портрет в творчості В. Микити: джерела інспірацій, еволюція, типологія, 

художньо-стильові особливості 

 
Володимир Микита увійшов у крайовий живопис стрімко та яскраво, 

початково — як портретист. Наприкінці 1940-х рр. митцем було створено перші 

студійні портретні роботи («Бабуся. (Натурниця)», 1949); у середині 1950-х рр. — 

психологічні портрети та імпресійні етюди, що експонувалися на обласних художніх 

виставках та привернули увагу фахівців. Завершенням раннього періоду творчості 

стали символічно-узагальнюючі «Моя мамка» (1967), «Невропатолог Д. 

Снігурський» (1968), «Дідо-садівник» (1968), які виозначили індивідуальність 

живописця та уналежнили його до провідних закарпатських майстрів. 

Основна проблематика портретної творчості В. Микити 1950—1960-х рр. 

визначалася диференціацією та взаємоперетином індивідуалізувальних, 

«індуктивних» та синтезувальних, «дедуктивних» пошуків [96, с. 65]; реалістичного, 

імпресіоністично-пленерного та постімпресіоністичного типів формотворення, 

інспірованих А. Ерделі, Ф. Манайлом, Й. Бокшаєм, А. Шепою, й розвинутих на 

ґрунті іманентної еволюції творчої манери митця. 

Початок поклав 1954 р., коли майже рівночасно були створені портрет «Мій 

нянько» (1954), що відсилав до учнівських академічних студій, та «Автопортрет» — 

перша з низки імпресіоністичних, етюдно-колористичних робіт. 

Полотно «Мій нянько» (Рис. А. 3.1.1) жодного разу не експонувалося на 

тогочасних виставках, зберігалося у родині та мало для В. Микити глибокий 

особистий зміст. За свідченням художника, у роки військової служби він одержав 
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звістку про тяжку хворобу батька, надії не лишалось, проте Василь Іванович 

дочекався сина і той встиг написати його портрет [24]. 

Композиція, створена за рік до смерті Василя Микити, актуалізувала 

академічно-реалістичні принципи та завершила цикл ранніх творів митця. 

Витримана в умброво-оливковій гамі, із застосуванням білил у моделюванні об’ємів, 

вона зберегла ознаки студійності, однак сповнилась психологізмом, ніжним та 

шанобливим ставленням автора до моделі, вмілим відтворенням кмітливого погляду 

й рук, що увібрали досвід життя. 

Іншу образно-пластичну структуру має «Автопортрет» (1954), що фіксує 

миттєвий задумливий стан художника у затишші теплих, глибоких тонів. Ще 

виразніше імпресійність кольоропису виявлено у «Портреті Береца» (1954) (Рис. А. 

3.1.2), «Автопортреті» (1955), етюдах «Дівчини» (Рис. А. 3.1.3), «Сестри Марії» 

(1954), «Старого», «Жінки» (1955), «Лізи Кремницької» (1956) (Рис. А. 3.1.4). В 

одних випадках художник прагне пленерної свіжості, невимушеності композиції, 

гармонізованості спектрально протилежних барв («Портрет Лізи Кремницької», 

«Етюд сестри Марії», «Автопортрет», «Етюд старого»). Після стриманості ранніх 

робіт наче випробовує можливості відкритого кольору та корпусного, фактурного 

письма. В інших віднаходить пластичні аналоги характерові моделі, як у «Портреті 

Береца», де майстерна партитура дзвінко-прохолодних синіх, зеленавих, 

світлокармінних, цитринових тонів відтворює складний характер людини, з якою В. 

Микиту поєднували багаторічні професійні зв’язки. 

Кроками до створення цілісної портретної композиції стали «Автопортрет» 

(1957) та «Учитель-пенсіонер» («Вчитель-пенсіонер Олександр Тегза») (1958), що 

означили збагачену досвідом пленерно-імпресіоністичного колоризму індуктивно- 

індивідуалізувальну лінію пошуків митця. 

Портрет «Учителя-пенсіонера» (Рис. А. 3.1.5) — один з перших у доробку В. 

Микити, де елементом образної виразності постало оточення: замкнені простори 

двору з похиленим парканом та літньої веранди з дощатим столом, дзвінка зелень і 

квіти, асоціативно співвіднесені з усамітненістю старості і споминами минулих 

років. Згодом властиве портрету О. Тегзи відображення індивідуального через 



123 

загальнокультурне художник розвинув у «Моїй мамці» (1967), портретах 

невропатолога Д. Снігурського та хірурга О. Фединця (1969), низці пізніших робіт 

(«Покоління», 1984). 

Таким чином, наприкінці п’ятидесятих у творчості В. Микити завершився 

короткочасний період імпресіоністичного пленерного колоризму, вірогідно, 

інспірований А. Шепою, з яким митця поєднали тісні товариські зв’язки. Інтеграції 

досвіду пленерних студій у психологічний портрет-картину живописець завдячив 

творам Й. Бокшая, передусім, 1930-х рр. 

Перехід від імпресіоністичного до постімпресіоністичного образотворення 

продемонструвала «Дівчина на пленері» (1959) (Рис. А. 3.1.6): символізмом кольору, 

зверненням до декоративних живописних засобів виразності, відтворенням 

світлотіні не за рахунок тональних градацій, а тепло-холодним нюансуванням 

площин [210, с. 33]. Притаманний постімпресіонізму вияв сутнісного продовжив 

«Портрет дружини» (1963) (Рис. А. 3.1.7), рожево-попеляста гама якого 

віддзеркалила м’який характер моделі й ніжно-трепетне ставлення митця. 

Пластичної експресії твору додав ритм: вертикалей, гнучкого абрису, просторової 

цезури, колористичної мелодики площини. 

Особливістю пошуків живописця стало сприйняття постімпресіоністичного 

досвіду, передусім сезаннізму, крізь ерделівські прочитання [210, с. 38], що 

підтверджують ритміко-пластичні перегуки портретів В. Микити та А. Ерделі 1930- 

х  —  початку  1940-х  рр.  («Портрет  невідомої  жінки  в  чорному»,  1930-ті  рр.; 

«Жіночий портрет», 1941). Важливо, що на відміну від учителя, якому властиві 

динамізм кольоротворення та експресія мазка, В. Микита прагнув стриманішої 

гармонії тонально зближених фактурно вагомих площин. Опосередкованість 

рецепції постімпресіоністичних традицій засвідчують інтерв’ю з митцем. Зокрема 

неодноразово В. Микита підкреслював, що  «сезаннівські моменти» у його  роботах, 

— «це вплив через Ерделі», котрий йшов власним шляхом, проте «взяв дещо від 

французького живописця» [24]. 

Провідним напрямом пошуків В. Микити стала інтеграція у 

постімпресіоністичне образотворення народномистецьких тем і засобів художньої 
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виразності. Поштовх дали спомини дитинства, портрети А. Ерделі («Гуцул із 

люлькою», середини 1930-х; «Старий конюх», 1942), спілкування з Ф. Манайлом, 

неофольклорний ренесанс в українському образотворчому мистецтві 1960-х рр. 

Прикладом слугує «Конюх з Майдану» (1960) (Рис. А. 3.1.8), в якому випробувані 

негодою, засмаглі обличчя та руки немолодого верховинця контрастують з білою 

гаптованою сорочкою та сіро-білим тлом стіни. Лаконічні, навіть аскетичні засоби 

виразності, — звужений, наче безповітряний внутрішньокартинний простір, суха 

жорстка манера письма, моделювання об’ємів контуром та зламами площин, 

якнайкраще відтворюють плин нелегких селянських  років. Тенденцію  розвинуто  у 

«Колгоспному вівчарі» (1960) (Рис. А. 3.1.9), де витримана у коричневих, 

попелястих і зеленавих тонах кремезна постать вимальовується на тлі гір та 

одухотвореної стихії отар. За твердженням майстра, перед тим, як написати твір, він 

«побував не в одному господарстві області». Мав задум в уяві, однак віднаходив 

життєві прототипи, а потім знову узагальнював у робітні [24]. 

Властивий художнику принцип, за яким формоутворення «залежить від 

змісту, а вже зміст підказує і форму, і навіть технічні засоби» [354], а кристалізації 

задуму сприяє узагальнення життєвих спостережень, визначив образно-пластичну 

структуру «Дівчини з Колочави» (1959), «Школярки» (1960), «Кукурудзоводів К. 

Штовха та Е. Варги» (1961), «Портрета робітника М. Токарюка» (1965), 

«Передового робітника І. Королевця» (1966). 

Так, у «Дівчині з Колочави» (1959) (Рис. А. 3.1.10) легкою етюдною манерою 

письма, уподібнюючи олійний живопис розписові на склі, інтегруючи білі 

фрагменти ґрунту у кольороструктуру полотна, автор відтворив емоціосферу 

дитинства й м’який серпанок зимового дня. Схожий підхід зустрічаємо в етнічно 

колоритній та сучасній «Школярці» (1960) (Рис. А. 3.1.11), де суголосся вохристо- 

червоних і синіх барв сприймається спалахом юності в похмурій зимовій імлі. 

Враження посилює позиція глядача — випадкового перехожого, перед яким,  

завдяки еліпсоподібній траєкторії, що нею рухається портретована, відкривається 

миттєва експозиція образу. 
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Визначеність   художньої   форми   характером   моделей   демонструє портрет 

«Кукурудзоводів К. Штовха та Е. Варги» — власність музею села (Рис. А. 3.1.12). 

Попри певну прямолінійність сюжетно-образного рішення, композиція приваблює 

соковитістю палітри, іскристим народним гумором, колоритністю типажів. За 

спогадом художника, працюючи над нею, досконало вивчив роботу кукурозоводів: 

понад тиждень провів у полі, лише згодом писав [24]. 

У «Портреті робітника М. Токарюка» (Рис. А. 3.1.13) цілеспрямованість, 

кмітливість, вольовитість портретованого підкреслено розташуванням постаті на 

центральній вісі композиції, упевненістю постави, компактністю силуету, 

конструктивністю форм. Єдність минувшини і сьогодення Карпат символізують 

орнаментальна  оздоба  сорочки,  автентичний  бриль,  індустріальне  тло.  У полотні 

«Передовий  робітник  І.  Королевець»  (Рис.  А.  3.1.14)  кремезний  верховинець  з 

«піпою» на тлі стилізованих смарагдово-бузкових ланів та синього овиду гір нагадує 

народні типи А. Ерделі і Ф. Манайла та демонструє єдність портретного й 

фольклорного начал. 

Важливими традиціоналістськими кодами портретів В. Микити, завдяки яким 

індивідуальне єднається з народним, слугують фольклорні колірно-семантичні 

маркери довкілля: гори — неодмінно сині й такі, що «верхом сягають неба» [181, с. 

254], зелені лани, дерева, які рясніють стиглими плодами та асоціюються з 

повнотою життя. 

Одним з кращих зразків індуктивно-індивідуалізувального спрямування у 

творчості майстра є «Портрет хірурга-професора О. Фединця» (1969) (Рис. А. 

3.1.15), в якому розташована на однотонному тлі, зміщена вліво постать знаного 

ужгородського лікаря утілює відчуття виконаного обов’язку, а пластичним аналогом 

пройнятого думкою стану спокою, що передує дії або ж завершує її, слугує зелена 

завіса вікна. Інтелектуалізм та інтелігентність портретованого підкреслено 

лаконізмом композиції й вишуканим суголоссям синіх, золотавих, біло-блакитних, 

смарагдових барв. У майбутньому концепцію інтелектуалізованого, одухотвореного 

портретного образу, що відображає індивідуальні характеристики, однак 

зкорельовує їх із загальнокультурними змістами, художник розвинув в портретах Е. 
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Контратовича (1976), Ф. Манайла (1976), І. Чендея (1979), інших творах 1970— 

2000-х рр. («Петро Скунць», 1989; «Фелікс Кривін», 1990; «Портрет Адальберта 

Ерделі», 2009; «Портрет Йосипа Бокшая», 2011). 

Вищим досягненням у портретному доробку В. Микити є межове щодо 

індуктивно-індивідуалізувального та дедуктивно-синтезувального образотворення 

полотно «Моя мамка» (1967) (Рис. А. 3.1.16), яке, на думку І. Попа, відкриває 

«портретну галерею зрілого мистця» [228, с. 53]. За твердженням художника, мати 

для нього «представлялася як прообраз всіх мам, особливо сільських». Тому коли 

писав, «розширював задачу», прагнув «не лише свою мамку зобразити», а й щоб в її 

образі кожен «спознав свою матір» [344]. За переконанням М. Приймича, трепетне 

ставлення живописця до правічного образу віддзеркалило «особливості 

світосприйняття закарпатців, які навіть рідну землю називали не “Батьківщина”, а 

“Материзна”», а портрет «Моя мамка» став узагальненням і символом культури 

краю [239, с. 14]. 

Знакової ємності полотну надали монументальність постаті, просвітлений, 

самозаглиблений погляд, стриманість барв, зворотна перспектива, що підкреслила 

нероздільність портретованої та довкілля, контраст замкненості ґаздівства з 

безмежжям спомину, широчінню в життя. Колористично-змістовим камертоном 

картини постала блакитна польова квітка — «блискітка з далекої юності» [69, с. 8], 

відгук минулих років. 

Генетична пам’ять та щоденна творча наснага — ці значення незамулених 

родинних джерел Володимира Микити відобразило побутування твору — у 

реконструйованому інтер’єрі батьківської хижі, неподалік дерев’яної колиски та 

мольберту, в ужгородській робітні митця. 

Зродження узагальненого образу продемонстрували стадії роботи над 

портретом, до переробки на обмінній художній виставці у Кошіце (1968) 

експонованого під назвою «Вдова» [9, арк. 41]. Як засвідчує порівняльний аналіз, у 

допрацьованому варіанті (1970) більшої цілісності набув ландшафт, умиротвореного 

спокою — обличчя, декоративного звучання — площина. Посилилися синтетично- 

символьні якості, притаманні зрілим творам майстра. Етапність полотна підтвердило 
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упровадження віднайденого у ньому портретного концепту у тематичні картини В. 

Микити  1970—2000-х  рр.  («Обід  у  полі»,  1971;  «Завжди  у  турботах»,  1985; 

«Сестри», 2005). 

Принагідно зауважимо, що тема материнства присутня у доробку багатьох 

закарпатських митців, а основними типами її портретної репрезентації стали 

зображення матері з дитиною, іконографічно близьке мадонні (Е. Контратович 

«Мати з дитиною», 1939; «Весна. Мати з дитиною», 1968; А. Борецький «Рахівська 

мадонна», 1940; Ф. Манайло «Мати з дитиною», 1941), та образ материнських 

турбот і днів (І. Ілько «Моя мамка», «Завжди в чеканні», 1961). 

Істотно, що на тлі крайового малярства концепцію В. Микити вирізняє 

становлення образу на межі особистісних і загальнокультурних смислів, рівновага 

індивідуалізуючого та синтезуючого начал. Саме у цьому полягає відмінність «Моєї 

мамки» (1967) В. Микити від гранично узагальнених («Завжди в чеканні», 1961) або 

ж емпірично-конкретних портретів І. Ілька («Моя мамка», 1961), хоча лірико-епічна 

інтонація та звернення до народномистецьких засобів виразності об’єднує полотна 

майстрів. 

Піднесення твору «найконкретнішого з мистецьких жанрів» до збірного 

образу сучасної глибоко мислячої людини [165, c. 107], філософську змістовність в 

межах індуктивно-індивідуалізувального  образотворення  продемонстрував портрет 

«Невропатолога  Д. Снігурського» (1968)  (Рис.  А. 3.1.17) —  один  з перших у циклі 

«інтелектуальних» портретних робіт. 

Виконане згідно договору з ДВ СХУ від 26 червня 1967 р. [7, арк. 9] та 

експоноване на щорічній обласній художній виставці, полотно зацікавило фахівців. 

У численних художньо-критичних нарисах відзначалися одухотвореність образу (Г. 

Островський) [208, c. 18], «строгість форми», «оригінальність техніки, тональності і 

композиції» (Л. Сенеш) [334, s. 5], психологізм, точність, картинність, 

декоративність, гармонія золотаво-коричневих кольорів (З. Куторга) [150, с. 21]. 

Визнавалася приналежність твору до кращих у доробку митця (В. Мартиненко) [165, 

с. 107]. 
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Як чимало інших полотен, образ Д. Снігурського художник створив по 

пам’яті: спостерігав, запам’ятовував, згодом писав [24]. Шукаючи пластичні 

еквіваленти душевної субстанції, з якою професійним служінням пов’язаний 

заслужений лікар республіки, вдавався до лапідарного, площинного письма, 

аналогій з іконографією апостольського чину, надавав сугестивності очам, 

віднаходив співзвуччя ліній та барв. 

Особливої уваги варта філігранна ритміка композиції, утворена уявною 

коловою траєкторією неврологічного молотка, що нагадує хрест, ледь помітним 

нахилом та зміщенням подовженої стилізованої голови уліво щодо центральної вісі 

формату, рук з тонкими чутливими пальцями — вправо та розташуванням їх 

схрещення над геометричним центром полотна. Градаціям ритму суголосить тонке 

колірне нюансування — небесної блакиті очей, сріблястих переливів волосся, 

напівтонів білого лікарського вбрання, вохристо-коричневого піджака, глибокого 

червленого золота тла. 

Викладене наводить на думку, що з-поміж конструктивних микитівських 

полотен портрет Д. Снігурського є чи не найбільш раціонально виваженим й, 

водночас, найодухотворенішим твором митця. Істотно, що пошук пластико- 

ритмічних співвідношень художник не протиставив достовірності зображення, яке 

друзями і колегами портретованого на першій презентації у майстерні В. Микити 

було визнане правдивішим за оригінал [24]. 

Вільний рух у просторі художнього експерименту засвідчили «Сестрички» 

(1968) — портрет Оленки та Ганночки, доньок митця (Рис. А. 3.1.18). 

Підпорядкування форми авторському задуму зумовило спорідненість роботи з 

наївом чи дитячим малюнком: симетричне розташування постатей на тлі 

декоративно потрактованого вазона, невигадливий колорит, уплощинену форму, 

чарівно безпосередній вираз облич. 

Особливістю творчої еволюції В. Микити стали «біфуркаційні» образно- 

пластичні знахідки, що стадіально випередили рівночасні портрети: «Дідо-казкар» 

(1961), «Смуток» (1966), «Дідо-садівник» (1968). Вирішені «на принципах картинної 

композиції побутового жанру» [84, с. 77], вони започаткували «дедуктивно- 
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синтезувальне» образотворення і торували шлях до тематичних полотен кінця 1960- 

х рр. 

Спільною ознакою творів, яка обґрунтовує застосування поняття «дедуктивно- 

синтезувального» методу, є первінь загального, репрезентація всекультурної ідеї чи 

архетипу на підставі синтезу сприйняттів. Саме так створено «Діда-казкаря» (1961) 

(Рис. А. 3.1.19), де засадничим культурософським концептом, що інспірує та 

структурує образ, постає збереження, вербальна актуалізація і трансмісія 

фольклорних традицій й через них — світоуявлень горян. «Діалогічність» полотна 

умотивована з огляду на автентичне сприйняття фольклору, під час якого 

«емоційний заряд, що міститься в тексті і позатекстових елементах, що його 

супроводжують, значно посилюється <…> ефектом співприсутності — 

паралельністю та одночасністю переживань виконавця і сприймаючого, слухача і 

глядача» [308, с. 38]. 

Утіленню ідеї слугують наближення постаті до межі картинного простору, 

моделювання ситуації неквапливої розповіді, що долучає до етнокультури Карпат; 

уподібнення поораного зморшками обличчя та вузлуватої руки схилам гір, а блакиті 

очей — небосхилу, суголосне ізоморфізації антропного та природного у творах Ф. 

Манайла «Дідо з онуком» (1939) і «Скотар» (1969). 

Принагідно наголосимо на значущості постаті казкаря — «суб’єкта 

фольклорної дії» [181, с. 124] — у традиційній культурі Карпат. Так, за свідченням 

М. Зінчука, до середини ХХ ст. «у далеких лісорубських колибах Гуцульщини, 

Бойківщини й Закарпаття основним засобом розваги й духовного спілкування 

лісорубів була народна казка <…>. Добрі казкарі дуже поціновувалися. Бувало, що 

гарного казкаря тримали в лісовій бригаді тільки заради казок» [118, с. 13]. Казки 

розповідали на «досвідках, вечорницях, при млині, на випасі худоби, прядках, інших 

жіночих роботах», а виконавець виступав не лише ретранслятором традиції, а й 

творив у її межах [181, с. 126, 129]. Казковий епос не воднораз приваблював 

дослідників. Так, у ХІХ — на початку ХХ ст. у краї побували відомі етнографи і 

фольклористи В. Гнатюк, І. Верхратський, О. Кольберг, В. Шухевич. У 1940-х рр. 
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карпатський фольклор, зокрема творчість живих носіїв традиції на Хустщині та 

Міжгірщині, вивчали П. Богатирьов та П. Лінтур [181, с. 132]. 

Концепт архаїчного утілено у «Смутку» («Старий гуцул», 1966) (Рис. А. 

3.1.20), межовому щодо портрету і тематичного живопису. Драматизм старечих літ, 

їх пустку і журбу, майстер асоціює зі старим Закарпаттям: дерев’яною почорнілою 

церквою, похиленим придорожнім хрестом, безлистим деревом, безлюдністю 

схилів. Попри певну прямолінійність, здобутком художника є підпорядкування 

задумові композиційної та лінійно-ритмічної організації полотна: протокубістичних 

площин, різноспрямованого хаотичного ритму, деформованого збуреного простору 

—  знаків руйнації життєвого  світу і  традиційних  змістів буття. Новаційною рисою 

«Смутку» щодо ранніх портретів В. Микити вважаємо символьне осмислення 

довкілля, що провіщає «смислові» пейзажі митця («Народна готика», 

«Електрифікація», 1968; «Самотність», 1973; «Оновлення», 1974; «Витривалість», 

1977; «Рани Карпат», 1983; «Незламне», 1993). 

Ознаки дедуктивного синтезу притаманні «Дідові-садівникові» (1968) (Рис. А. 

3.1.21), де уперше у завершеній формі утілено образ мудрого сільського старого, 

всежиттєвою невтомною працею співпричетного вітальним силам землі. За 

твердженням майстра, цей та подібні образи відобразили спогади про батька, 

ракошинського селянина, «багатого тією особливою духовністю», що приходить на 

схилі мудро прожитих літ, та враження від зустрічей із розважливими «дідами- 

філософами» і вівчарями з карпатських полонин [165, с. 107]. 

Найістотнішими ознаками полотна стали теплий ліризм та епічність, 

позачасовість і сучасність, відсутність зовнішньої дії й напруга внутрішнього життя; 

велич монументальної, у височінь формату, фронтальної постаті, що у архаїчній 

простоті предстоїть світу та людям на богоданій первородній землі. Символьному 

утіленню ідеї сприяли лапідарність художньої мови, гіперболізація наче 

запозичених зі зразків сакрального народного дереворізьблення рук і ніг, 

актуалізація семантики плодових дерев — елементів культурного простору, 

осереддя життя [265, с. 71]. Зауважимо, що притаманні твору ототожнення 

прадавнього і сутнісного, спрощення та гіперболізація суголосні картинам Ф. 
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Манайла та представників українського авангарду 1910—1920-х рр., а тип селянина- 

творця згодом увійшов у тематичні полотна митця. Зв’язок жанрових концептів з 

більш ранніми портретними знахідками засвідчує зіставлення «Діда-садівника» 

(1968) та «Весняних турбот» (1973). Образи мудрих працьовитих старих присутні у 

«Зборі картоплі» (1970), «Зборі яблук» (1984), інших роботах майстра. 

Зразком «символьного концептуального портрету» (В. Мартиненко) [165, с. 

107] є «Ягнятко» (1969) — вершинне досягнення В. Микити 1960-х рр. (Рис. А. 

3.1.22). За твердженням художника, замислюючи композицію, прагнув «узагальнити 

увесь процес вівчарського життя — від народження вівці до виходу на полонину» й 

через нього відобразити колообіг буття. Працюючи над образом, виїздив у 

верховинські села, «спав у бідненьких хижках, на пецу, аби тих людей порозуміти, 

помагав їм у ґаздівстві <…>. Раз придумав того чоловіка, а пак увідів у кінці села 

такого Івана Хромика. Виявилося, що він ще й вівчарив усе життя» [192, с. 5]. 

Вочевидь, саме у «Ягняткові» уповні виявилася спорідненість образно-пластичних 

концепцій Володимира Микити та Федора Манайла: епічною хронотопічною 

структурою, образоутворюючою гіперболізацією, асоціативним зв’язком з народним 

мистецтвом, єдністю людського і природного світів. 

В основу просторової побудови полотна покладено схему трикутника, 

утвореного одухотвореними групами тварин та молитовно завмерлою постаттю 

старого з новонародженим ягнятком у великих, ніжних, заскорузлих долонях. 

Цілісності композиції надають пружні абриси монументальних форм, а зв’язок із 

глядачем здійснюється через дитинно щирий погляд вівчаря, сповнений любові до 

живого. 

Домінантними ознаками образної структури твору є відтворення у побутовій 

сцені довічного плину подій, поєднання зовнішньої статики, «сакральної 

незмінності» [258, с. 10] та життєвості образу. Етнічними маркерами композиції 

постають автентичне верховинське вбрання та колорит — оливково-вохристий, 

«архаїчний», притишений, теплий, м’який. Схильність майстра до формотворчого 

експерименту засвідчила фактура: рельєфна, «теплоємна», «шорстка», у другому 

варіанті картини зі збірки ЗОХМ ім. Й. Бокшая доповнена вовноподібним накладом. 



132 

Отже, маємо підстави стверджувати, що «Ягнятко» утілило дедуктивно- 

синтезуючі принципи образотворення, підсумувало портретні візії В. Микити 

раннього періоду творчості й означило шлях до новаційних і закорінених у 

традиціях закарпатської художньої школи жанрово-побутових полотен майстра [96, 

с. 68]. 

З переліку творів, експонованих на обласних, республіканських  та 

всесоюзних виставках (Табл. В), дізнаємося, що у другій половині 1950-х — на 

початку 1970-х рр. В. Микита створив більш ніж півсотні портретів, які склали 

переважну частку доробку художника. 

В портретах В. Микити зрілого та пізнього періодів творчості окреслилося два 

напрями образно-пластичних пошуків, закорінених в індуктивно- 

індивідуалізувальній та дедуктивно-синтезувальній концепціях попередніх років. До 

першого відносимо: низку автопортретів, які, на думку М. Сирохмана, 

підтверджують, що картини подібного жанру можуть стати бажаними об’єктами 

музейних збірок, позаяк є передусім високомистецькими творами [258, с. 6]; 

портрети творчої інтелігенції (І. Чендея, 1979; П. Скунця, 1989; Ф. Кривіна, 1990; Н. 

Петій-Потапчук, 1999) та фундаторів закарпатської школи живопису (Ф. Манайла, 

Е. Контратовича, 1976; А. Ерделі, 2008; Й. Бокшая, 2011); індивідуально- 

психологічні портрети «Галина» (1984), «Портрет доньки» (1985), «Іван Кузьо зі 

Студеного» (1995), «Онуки» (2000) та ін. До другого — межові щодо портрету та 

тематичної картини «Покоління» (1984), «Журбу» (1993), «Давно моє давно» (1995) 

з домінуванням загального у творенні символьного збірного образу на підставі 

синтезу сприйняттів [110, с. 44—46]. 

Аналізуючи еволюцію микитівської портретної концепції, критика (П. Балла, 

В. Мартиненко, І. Поп, Ю. Стан) відзначала сталість засадничих естетичних 

установок, символізм та психологізм образів; наголошувала на переході від 

простоти ранніх робіт «до глибшої філософічності» [271, с. 17]. Підкреслювала, що 

зі  створенням  портретів  Ф.  Манайла,  Е.  Контратовича,  І.  Чендея  В.  Микита 

«впевнено вийшов на рівень найвидатніших сучасних майстрів філософського 

портрета»  [228, с. 54],  «провідних  портретистів України»  [168, с. 4].  Зауважувала, 
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що портрет — це той жанр, у якому найкраще простежується еволюція творчої 

манери художника [318, s. 4]. 

Автопортретні етюди та завершені полотна увійшли у доробок В. Микити з 

1950-х рр. й відобразили трансформацію стильових пріоритетів митця. Так, 

«Автопортрет» 1953 р. репрезентував вправну студійну манеру, роботи 1954 та 1955 

рр. — імпресійний кольоропис; автопортрет 1957 р. — постімпресіоністичний 

синтетизм. У зрілий та пізній періоди творчості розвиток образно-пластичної 

концепції живописця віддзеркалили студії 1979, 1985, 1986, 2001 рр., в яких, на 

відміну від більшості портретів В. Микити, практично відсутні предикаційні деталі, 

а образ твориться завдяки експресивній ліпці, фактурі, кольору та погляду — 

медитативно-зосередженому або ж спрямованому на глядача. Так, в «Автопортреті» 

1979 р. (Рис. А. 3.1.23) обличчя впевненого в собі, допитливого і відкритого світу, 

вже визнаного майстра, модельовано вільними широкими мазками на тлі 

асоціативно співвіднесеної з творчим запалом золотаво-синьої, пронизаної сонцем 

завіси вікна. Сюжетну інтригу містить «Автопортрет» 1983 р. (Рис. А. 3.1.23) із 

постаттю автора у глибокій задумі, обабіч звороту — замислюваного, творимого, 

завершеного? — полотна. Схожу композиційну структуру має «Автопортрет» 1985 

р. — контрастний, експресивний, з виразним поєднанням градацій синіх, оливкових, 

умбрових, сієнних, вохристих барв (Рис. А. 3.1.24). 

Осердя зрілої і пізньої портретної творчості В. Микити утворили образи 

митців, письменників, педагогів, лікарів, з якими живописця з’єднали короткочасні 

яскраві зустрічі або ж багаторічні професійні і товариські зв’язки. Образно- 

пластично вони поділяються на дві великі групи: наділені рисами «картинної 

композиції побутового жанру» та заощадливі за виражальними засобами, з 

активною ліпкою обличчя й експресією абстрактного тла. 

До першої належать вершинні у доробку живописця «Портрет народного 

художника Ф. Манайла», «Портрет народного художника Е. Контратовича» (1976), 

«Письменник Іван Чендей» (1979), що поєднують синтетизм «духовного портрету» 

[318, s. 4] з точністю індивідуальних ознак. 
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Так, чи не кращий у закарпатському малярстві прижиттєвий портрет Ф. 

Манайла (Рис. А. 3.1.25) В. Микита створив по пам’яті, на підставі багаторічних 

спостережень та аналізу сприйняттів. Сповнений наснаги, імпульсивний, запальний, 

не зламаний роками і хворобою, майстер постав образом-меморіумом: «героїчному» 

періоду крайового живопису, поступу закарпатської школи. Завдяки художньому 

узагальненню та погляду, перед яким наче проходить історія, у полотно увійшов 

час, що зкорелював всезагальне та індивідуальне, минувшину, її початки та 

пожинки, життя портретованого, автора, глядача. 

Урухомленню зв’язку картинного образу та сприймаючого посприяло 

фланкування простору контрастними активному духовному стану моделі 

статичними елементами — полотном на мольберті з прикметною динькою —  

однією з тих, що їх Ф. Манайло декорував у пізні роки, фрагментом твору на 

етнокультурну тематику й картинами, оберненими до стіни. Важливим 

емблематичним елементом портрету стали пензлі та палітра — типово манайлівська, 

з товстими нашаруваннями фарб, подібна тій, що зберігається у меморіальному 

музеї майстра. Як і в багатьох інших роботах В. Микити, характер та життєвий шлях 

портретованого відобразили руки — знівечені поліартритом, однак наснажені, 

невтомні руки митця. Виразності образу додали колорит, заснований на м’яких 

золотавих, вохристо-умбрових, білих, синіх, червоних відтінках, притишене 

мерехтливе освітлення та характерна микитівська фактура, утворена з міріад 

візуально об’ємних, однак зовні гладких мазків. Силу характеру та жвавість 

художньої уяви Ф. Манайла підкреслили потужна монументальність форм й 

контрастна світлотінь. 

Інтелігентність, одухотвореність, сором’язливість та лагідність відчутні у 

«Портреті народного художника Е. Контратовича» (1976) (Рис. А. 3.1.26) — учителя 

і «близького цімбора» [24] митця. Властиву портретованому усамітненість та 

цілковиту відданість живопису підкреслено самозаглибленим замріяним поглядом й 

замкненістю простору робітні: з книгами, годинником, неупорядкованими 

предметами та творами міжвоєнних років — поєднаним ритмом форм, ліній, 

площин мікрокосмом життя. 
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Традицію розвинув портрет Івана Чендея (1979), новелами та романами 

котрого у сучасну українську літературу увійшов народний світ Карпат (Рис. А. 

3.1.27). Конструктивність композиції, лаконічне поєднання зелених, синіх, 

вохристих, білих барв, прозоре вранішнє світло, що наче сповило сад, відкритий, 

спрямований на глядача погляд письменника, зображеного босоніж, у білій 

полотняній сорочці за дощатим столом, надали полотну символьного звучання, 

створили образ предстояння народу та історії «первородної людини» на богоданій 

землі. 

Варіацією «духовного портрету» та епітафією засновникові закарпатської 

художньої школи став «Портрет Адальберта Ерделі» (2008) — один з небагатьох, 

виконаних в техніці пастелі, творів митця (Рис. А. 3.1.28). Ретроспекційність образу 

підкреслила урівноважена композиція з розташованою за столом постаттю маестро 

— елегантного, у творчій задумі, з незмінним «нотесом», на тлі розпочатого 

натюрморту з квітами і блискітками води. Тонку психоемоційну організацію 

портретованого відтворили філігранні градації ритмів та ракурсів й колорит, 

заснований на поєднанні золотавих, синіх, білих, коричневих, брунатних барв. В 

олійному варіанті твору В. Микита надав погляду більшої відкритості, відмовився 

від столу та зобразив А. Ерделі обабіч розпочатої картини на абстрактному зелено- 

вохристому тлі (2009) (Рис. А. 3.1.29). Як наслідок, композиція набула лаконізму, 

образ — узагальненості, однак зникло відчуття тривання творчого роздуму, 

віддзеркалене у співвідношенні погляду, рухів, об’ємів, ліній, площин. 

Епічністю позначені портрети Й. Бокшая — виконані в техніках пастелі та 

колажу, 2010—2011-го рр. (Рис. А. 3.1.30; Рис. А. 3.1.31). Послуговуючись 

віднайденою у портреті Ф. Манайла композиційною схемою — розташуванням 

моделі у просторі, окресленому полотном на мольберті та картинами в глибині, В. 

Микита створив величні меморіальні образи та віднайшов пластичні еквіваленти 

монументальному формотворенню майстра. Підтвердженням пошуку В. Микитою 

пластичних перегуків зі стилістикою творів портретованого слугують дзвінкі 

золото-блакитні співзвуччя, притаманні сакральним композиціям Й. Бокшая й 
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суголосні духовній піднесеності та гуманістичній спрямованості творчості митця 

[237, с. 98]. 

Важливим засобом образної виразності постала завищена точка зору, що ввела 

у портрети обшир майстерні й підкреслила віддаль років. Особливістю осмислення 

В. Микитою внеску Й. Бокшая у регіональний живопис є акцентування на його 

сакрально-монументальному спадку: ескізі «Нагірної проповіді» (1926), у якій 

«помічаємо ознаки елегійності та ідеалізації всього, пов’язаного з рідним народом» 

[237, с. 98], та образах «закарпатських мадонн», — темі, що користувалась 

підкресленою увагою крайових майстрів [158, с. 45]. 

Відзнакою пластико-колористичного рішення портрету, виконаного у техніці 

пастелі (2010), є урізноманітнення тонально зближених площин світлими 

фрагментами основи, асимільованими у кольороструктуру полотна. Меморіальному 

характерові творів відповідає простір їх побутування — біля входу в експозицію 

Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая, якому автор подарував 

їх на початку 2010-х рр. 

До портретів-картин, в яких характер і життєвий шлях моделі розкрито на 

сюжетній основі або ж через елементи оточення, належать «Портрет доньки» (1985) 

(Рис. А. 3.1.32), де образ набуває збірних рис сучасної, освіченої, вольової жінки; 

портрети хореографа Н. Петій-Потапчук (1999), вповноваженого Верховної ради 

України з прав людини Н. Карпачової (2001), В. Шепи (1986), професора- 

рентгенолога Ф. Теличка (2003). Чималу частку робіт індуктивно- 

індивідуалізувального спрямування становлять образи багатих мудрістю традицій, 

працьовитих закарпатських селян: «Садівника І. Варги» (1986) та «Скотника 

Мейсароша» (1986), закорінені в образно-пластичній концепції «Портрета робітника 

М. Токарюка» (1965); Вінце-Бачія (1988), що перегукується з «Дідом-садівником» 

(1968) та «Весняними турботами» (1973); «Івана Кузьо зі Студеного» (1995), що 

увібрав риси працьовитих і мудрих микитівських дідів (Рис. А. 3.1.33). Уваги гідні 

«Портрет діда Небесника» та «Портрет баби Небесникової» (1978), в яких стримані 

сієнні, ультрамариново-чорні, сірі барви та лаконічна композиція відтворюють 

смирення старечих років, плин спогадів та часу, у жіночому образі підкреслений 
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зіставленням вибілених роками сірих очей, безкрайої синяви неба і птахів в глибині 

(Рис. А. 3.1.34). 

Інший струмінь індуктивно-індивідуалізувальних пошуків В. Микити 

репрезентують портрети поета Петра Скунця (1989) (Рис. А. 3.1.35) та письменника 

Фелікса Кривіна (1990) (Рис. А. 3.1.36), в яких внутрішній світ особистості та 

напругу творчої думки відображено в самозаглиблених, зосереджених поглядах та 

«миттєвості» й наче випадковості експозиції енергійно модельованої постаті на 

написаному широкими експресивними мазками блакитно-брунатному тлі. 

Окрему групу микитівського доробку утворюють полотна, в яких характер 

портретованих розкрито в межах постімпресіоністичного формотворення, за 

переконанням І. Павельчук, властивого майстрові упродовж 1960—2000-х рр. [210, 

с. 33]. Так, у портреті «Галина» (1984) (Рис. А. 3.1.37) художник відмовляється від 

світлотіньового моделювання й прагне символьно-колірного відтворення чистоти 

юності зіставленням синьо-білого вбрання, блакитних очей, рожево-золотавого 

обличчя, червоних вуст, темного волосся. Враженню «миттєвості» експозиції сприяє 

«крупноплановість» зображення та наближення сповненого подиву погляду дівчини 

«впритул» до глядача. 

Важливим складником творчості В. Микити є дитячі портрети та зворушливі 

дитинні образи тематичних картин («Покоління», 1984; «Пороги», 1985 та ін.). Так, у 

полотні «Онуки» (2000) (Рис. А. 3.1.38), покеровуючись принципом відповідності 

форми характерові моделей [24], майстер віднаходить органічне художнє рішення, 

засноване на контрасті гнучкої пластики дівчинки, що із жвавою безпосередністю 

позує митцеві, з упевненою поставою хлопця, котрий, наче створюючи прихисток, 

поклав руки сестрі на плече. Емоційного навантаження набуває рожеве вбрання 

юнки, незатьмарена блакить її широко розплющених очей, спокійні біло-сині тони 

одягу онука, глибокий кармін та умбра сповитих часом книг. Концепцію твору 

увиразнює інтер’єр — старовинні палітурки та дитячі малюнки — символ єдності 

поколінь. 

Одним з кращих полотен В. Микити дедуктивно-синтезувального 

спрямування є «Покоління» (1984) (Рис. А. 3.1.39), позначені семантичною 
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бінарністю як портрет родини та символічне відображення міжгенераційних 

зв’язків. Зокрема на автобіографічний характер твору вказують виразна візуальна 

метонімія — дерев’яна колиска з ракошинського обійстя майстра, схожість 

майбутньої матері з дружиною художника Наталією Трохимівною Микитою й 

портрет «Моя мамка» на стіні. Водночас, «генералізуючим маркером» художнього 

рішення постає інтегральність образу материнства, що зустрічається у доробку 

багатьох закарпатських митців [239, с. 7]. Відтворенню тепла родинних стосунків 

сприяють врівноваженість та замкненість композиції, м’яке розсіяне світло та 

домінування золотаво-вохристих кольорів. 

Текстуальну цілісність та внутрішню діалогічність доробку В. Микити 

демонструє «Журба» (1993) (Рис. А. 3.1.40), співвіднесена з «Самотністю» із циклу 

«Старе Закарпаття» (1970) та життєствердними образами «дідів» з композицій кінця 

1960-х — 1970-х рр. Зокрема з першою полотно споріднюють тема полишеності та 

семантика «порожнього» — столу, згаслої піпи, дерев’яної тарілки, пустки вікна. 

Полемічний   перегук   з   картинами   «Дідо-садівник»   (1968),   «Ягнятко»   (1969), 

«Весняні турботи» (1973) визначає відсутність активної дії, що єднає селянина з 

землею та структурує життя. Журливу задуму підкреслює майже монохромний 

кольоропис, побудований на відтінках умбрових, сієнних, вохристих, сіро-білих 

барв. 

Екстраполяцією у тематичну картину дедуктивно-синтезувальних портретних 

концептів сприймаються «Ранок», «На порозі вічного», «Після купання», «Усіма 

залишена», «Давно, моє, давно». 

Апогею творчі портретні пошуки художника сягнули у 1970—1990-х рр., коли 

було створено та експоновано на обласних, всеукраїнських і міжнародних виставках 

понад двадцять портретних робіт. 

Назагал маємо підстави стверджувати, що портрет став хронологічно 

первинним жанровим пріоритетом В. Микити, що зберіг актуальність упродовж 

творчого шляху митця. Стильова еволюція портретних пошуків живописця 1950-х 

рр. полягала у переході від студійного тонального письма до пленерно-імпресійного 

кольоропису, інспірованого А. Шепою і позначеного властивим українському 
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імпресіонізму збереженням конструктивних формотворчих засад. У наступні 

десятиліття в творчості майстра означились протокубістичні та постімпресіоністичні 

зацікавлення. Важливою рисою портретів В. Микити стала інтеграція 

народномистецьких  засобів  виразності, суголосна творам А.  Ерделі,   Ф.  Манайла, 

«неофольклорному ренесансу» у вітчизняному живописі 1960—1980-х рр. 

Особливістю ранньої портретної творчості художника вважаємо 

започаткування індуктивно-індивідуалізувального та дедуктивно-синтезувального 

спрямувань, пов’язаних з відображенням індивідуального у кореляції з 

загальнокультурним («Учитель-пенсіонер», 1958; «Портрет робітника М. 

Токарюка»,  1965;  «Моя   мамка»,   1967;   «Невропатолог  Д.   Снігурський»,   1968; 

«Портрет хірурга-професора О. Фединця», 1969) або ж з творенням збірного 

символьного образу, репрезентацією всекультурної ідеї чи архетипу на підставі 

синтезу сприйняттів («Дідо-казкар», 1961; «Смуток», 1966; «Дідо-садівник», 1968; 

«Ягнятко», 1969). 

Домінантним у ранній період діяльності В. Микити став тип композиції зі 

звуженим внутрішньокартинним простором, статичною монументальною постаттю, 

сповненою активним внутрішнім життям, предикативним пейзажним тлом, що 

заповнює усю площину та підкреслює єдність героя та оточення. 

Аналіз портретного доробку В. Микити зрілого і пізнього періодів творчості 

демонструє еволюційну наступність індуктивно-індивідуалізувальному та 

дедуктивно-синтезувальному спрямуванням попередніх років. Особливістю 

першого є розвиток двох типів композицій — побудованого на сюжетній основі 

портрету-картини («Портрет народного художника Ф. Манайла», «Портрет 

народного художника Е. Контратовича», «Письменник Іван Чендей», «Й. Бокшай», 

та ін.) та закоріненого у концепції «духовного портрету» («Невропатолог Д. 

Снігурський») образу творчої особистості, внутрішній світ якої розкрито через 

експресію  світлотіньового  моделювання  та  абстрактного  тла  («Петро  Скунць», 

«Фелікс Кривін»). Гідне місце у творчості В. Микити посіли образи селян («Портрет 

діда Небесника», «Портрет баби Небесникової», «Іван Кузьо із Студеного» та ін.), 

дитячі    портрети    («Онуки»),    автопортрети    митця. Дедуктивно-синтезувальний 
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струмінь портретних візій репрезентували «Покоління» і «Журба», діалогічно 

співвіднесені з творами попереднього періоду та тематичними картинами майстра 

[110, 49—51]. 

Особливістю творчого методу В. Микити слід визнати «синтетичний» тип 

образотворення, що мінімалізує натурні студії та засновується на мисленнєвому 

узагальненні сприйняттів. 

 
3.2. Міфо-фольклорні витоки, семантичні та образно-пластичні домінанти пейзажної 

творчості В. Микити 

 
Вже на ранніх етапах творчості поряд із портретом В. Микиту вабив пейзаж, 

вагомі досягнення у якому припали на середину 1960-х рр. Захоплення не видається 

випадковим: в Ужгородському художньо-промисловому училищі викладав Й. 

Бокшай. Пейзажі посідали чільне місце у доробку А. Ерделі, й, у повоєнні 

десятиліття, — більшості закарпатських митців. Як і загалом у крайовому живописі, 

у пейзажі означилися дві лінії: бокшаївська, заснована на асиміляції в реалістичне 

образотворення пленерного колоризму, й ерделівська, суголосна модерністичному 

переосмисленню природних форм [199, с. 189]. 

Творчість В. Микити належала другій із них. Ранні роботи живописця 

«Дворик Ерделія» (1956) та «Могила Ерделі» (1956), що уперше були експоновані  

на Обласній звітній виставці молодих художників Закарпаття (1956), а нині 

зберігаються у приватних збірках Мукачева та Ужгорода [21.16, б.а], мали 

меморіальний характер й закарбували спогад про наставника митця. Невеликі за 

розміром (40х32; 42х30), витримані у притишеній зеленаво-умбровій та вохристій 

гамі, вони приваблювали пленерністю кольоропису, свободою широкого пастозного 

письма, узагальненою ліпкою форм. Рівночасно, було створено низку етюдів, 

переважно олією на картоні, що відображали той чи інший натурний мотив. 

Уявлення про ранню манеру В. Микити формує «Біла хата» (1955) (Рис. А. 

3.2.1) із зображенням сільської хижі біля пройнятих весною ще безлистих дерев. Як 

і в більшості тогочасних пейзажів, основні об’єкти живописець зосереджує на 
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середньому плані, з насолодою змішує фарби, утілює у густу соковиту фактуру 

ефекти освітлення й вібрації повітряних мас. Увиразнює м’яку оливково-умброву 

гаму багряним спалахом сонця на покрівлі та рамі вікна. Мотиви дерев, що 

структурують і ритмізують зображення, та історичної міської забудови зустрічаємо 

у композиції «Куточок Ужгорода» (1958) (Рис. А. 3.2.2), написаній м’яким широким 

мазком, наче напоєним вологою зимового дня. 

Пейзажі, датовані другою половиною 1950-х рр., облічуються десятками, 

однак на художніх виставках експонувались лиш окремі із них («Ранок», 1957; 

«Куток Ужгорода», 1958; «Осінь», 1959). Частина творів перебуває у приватній 

власності: на Закарпатті («Ранок», с. Кайданове, родина Шафарів) та у Словаччині 

(«Куток Ужгорода», родина Галаговець) [21.16, б.а]. Чимало робіт — завершених 

композицій та етюдів — зберігається в колекції митця («Біла хата», «Дворик  

Ерделі» та ін.). 

Назагал у межах раннього етапу творчості у пейзажних пошуках В. Микити 

простежується кілька самостійних відтинків. На першому переважають відтворення 

конкретних натурних мотивів, пір року чи часу дня («Ранок», 1957; «Осінь», 1959). 

Для доробку 1963—1965-го рр. характерний вираз через стани природи тих чи 

інших абстрактних понять: розквіту («Квітуча яблуня», 1965), згасання («Осінь», 

1965), тихої журби. Згодом з’являються пейзажі-картини, на яких природа постає у 

епічних вимірах, композиція набуває чіткої архітектоніки, колір — декоративності, 

пластичне рішення — виразності і простоти («Дерева», «Гірська рапсодія», 1967; 

«Гірські ритми»,  1968). Остання третина десятиліття позначена створенням 

метажанрових концепційних полотен, суголосних тематичним картинам митця 

(«Народна готика», «Електрифікація», 1968; «Самотність», «З верху на верх», 1973). 

У стильовому аспекті  еволюцію  творчості художника  визначили 

імпресіоністично-пленерні зацікавлення (друга половина 1950-х рр.); опанування 

постімпресіоністичним досвідом та  рецепція манайлівського неофольклоризму 

(перша половина — середина 1960-х рр.); вільний рух у просторі художнього 

експерименту, послуговування формою, якнайкраще відповідною творчому задуму 

на зламі 1960—1970-х рр. На початку шестидесятих пейзажні мотиви, спершу — 
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відлунням емоційних станів або ж увиразнюючим тлом, згодом — ємним символом, 

увійшли до портретів майстра («Дівчина з Колочави», «Школярка», «Колгоспний 

вівчар», 1960; «Смуток», 1966; «Моя мамка», 1967; «Дідо-садівник», 1968) [105, с. 

260—261]. 

Властивий В. Микиті метод роботи над пейзажем сформувався на початок 

1960-х рр. Спершу він не відрізнявся від традиційного з-поміж закарпатських 

живописців, які виходили писати на природу, у гори й вдавалися до цього 

повсякчас. Зупинялися в селах, зазвичай у «доволі суворих, аскетичних умовах», 

осягали народне життя, побут горян [4, арк. 118]. За спогадом художника, у ті роки 

організованих пленерів не було, виїздили поодинці, або ж невеликим гуртом: Ф. 

Манайло, А. Коцка, А. Шепа, Е. Контратович, Й. Бокшай. Згодом митець виробив 

власну методу: на натурі надихався, спостерігав, робив замальовки. Компонував у 

майстерні, переосмислював враження, підпорядковував їх «певній пластично- 

образній системі» [165, с. 107], синтезуючи, вивершував твір. Шукав художньої 

достовірності й був переконаний, що побачене повинне «перебродити <…>,  созріти 

<…>. Тоді фальші не може бути. Коли на ходу замальовуєш — буде поверхнево», 

«важливо, щоб художник усе через душу пропустив» [353]. Зауважимо, що до 

методів, які дозволяють уникнути другорядних деталей і репрезентувати «не 

документальну, а символічну інформацію» про дійсність, вдавалися й інші 

закарпатські майстри (Ю. Герц, Г. Глюк, Е. Контратович, А. Коцка) [214, с. 199— 

200]. 

Як зазначалося раніше, стильова еволюція творчості В. Микити полягала у 

переході від широко написаного етюду до постімпресіоністичного виокремлення 

сутнісного, узагальнення, стилізації, побудови пластично самодостатнього 

пейзажного полотна. Зміну сповістили твори: декоративні, експресивні, з 

динамічним членуванням простору, суголосні краєвидам А. Ерделі, раннім роботам 

Ф. Манайла, етюдам А. Шепи початку 1960-х рр. («Дорога на Палангу» (Рис. А. 

3.2.3); «В литовському селі», 1963). У низці композицій з’явився мотив дерева: 

алегорії розквіту («Квітуча яблуня», 1964) (Рис. А. 3.2.4) або ж згасання — сил 

природи, енергій життя («Осінь», 1965) (Рис. А. 3.2.5). До виразно 
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постімпресіоністичного образотворення належать «Дерева» (1967) (Рис. А. 3.2.6) — 

раціонально-структурні, з матеріально-вагомою живописною поверхнею, умовно 

потрактованим простором та узагальненим масивом стовбурів і крон на тлі 

білястого неба й глибокої блакиті ріки. 

Етапним символьним пейзажем кінця шестидесятих стала «Електрифікація» 

(1968) — одне з перших «екологічних» полотен митця (Рис. А. 3.2.7). Вдаючись до 

експресіоністичних засобів виразності, близьких ранньому Ф. Манайлу, В. Микита 

створив візуальну декларацію у захист природи — антитезу індустріальним мотивам 

у крайовому живописі радянських років. Руйнацію та відчай відобразили зболене 

червоне дерево, гілля якого асоціюється з криком, хаотичний відцентровий ритм, 

протиставлення спектрально протилежних барв, спазмовані абриси, осяяний 

мертвим сяйвом спустошений пагорб, ірреальна заграва, списи веж та високовольтні 

лінії, що зневолили тіло землі. Плакатно виразні екологічні образи зустрічаємо в 

інших творах майстра («Пролісок», 1964). 

Принагідно зауважимо, що окремішні у закарпатському живописі «екологічні» 

композиції В. Микити резонували темам нищення природи, забуття традицій, втрати 

зв’язку із рідною землею, відображеним у романах І. Чендея («Птахи полишають 

гнізда…», 1965), О. Гончара («Собор», 1967), Л. Леонова («Ліс»); «селянській прозі» 

В. Астаф’єва, Ф. Абрамова, І. Васильєва, С. Залигіна, В. Распутіна, В. Шукшина; в 

природоохоронних публікаціях на шпальтах періодичних видань 1960-х рр. 

У  майбутньому,  крім  краєвидів  («Оновлення»,  1974;  «Витривалість», 1977; 

«Незламне», 1993), символьний образ дерева увійшов до портретів та тематичних 

полотен митця («Дідо-садівник», 1968; «Весняні турботи», 1973). Концептуальне 

осмислення мотиву зустрічаємо й в інших закарпатських майстрів. Так, у «Воронні» 

(1936) та «Дідові-каліці» (1937) Е. Контратовича змертвілі стовбури на тлі 

пломеніючого неба асоціюються із згасанням життя. Дерево як Всесвіт, світ 

спомину, світ дитинства присутнє у «Дитячих іграх» та «Дітях на вербі» (1990-ті 

рр.). Від середини 1970-х рр. над графічною серією «Із життя дерев», що утілила 

медитації та філософські рефлексії, «сум, радість, спокій, байдужість, меланхолію та 

несамовитість» [190,  с.  102], працював  П. Бедзір. Символьно, в «антропоморфному 
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керунку» [190, с. 104], мотив осягала Є. Кремницька («Скелет і дерево», 1970-ті рр.). 

Семантика «дерева життя» увиразнила твори А. Шепи («Народне гуляння», 1972) та 

Т. Данилича («З-під каменю вода», 1999). На зламі ХХ — ХХІ ст. образ яблуневого 

саду як осередку гармонії з’явився у полотнах В. Приходька («Тепла пора. 

Яблуневий сад», «Яблунька», 2006; «Яблуневий сад», 2007). 

Розмаїті образно-пластичні інтерпретації у творчості В. Микити одержав 

мотив гори — амбівалентного локусу, що єднає верх і низ, небо, землю та 

потойбіччя [264, с. 520], елементу етносеміосфери Карпат. У низці полотен 

присутня фольклорна тріада «гора—дерево—вода» [264, с. 521]. Так, у «Гірській 

рапсодії» (1967) протокубістичні площини прадавніх схилів, узагальнені крони та 

завмерле плесо утворюють музичне поліголосся, тонку партитуру блідо-жовтих, 

попелястих, бузкових, синіх тонів (Рис. А. 3.2.8). Предковічні енергії природи, 

застиглу космогонію віддзеркалюють спектрально протилежні кольори, пружні 

абриси та геометризовані форми «Гірських ритмів» (1968): із синім оком озера, 

стилізованими під народний наїв хижами і силуетами дерев (Рис. А. 3.2.9). 

Закоріненість пейзажу у крайовій художній традиції підтверджують роботи Ф. 

Манайла: «конструктивний» графічний аркуш «Гори. Вогнище» (1930-ті рр.), 

«Виноградники (Червоні гори)» (1943), «Гірський пейзаж» (друга половина 1960-х 

рр.). 

З-поміж творів, в яких мотив набув найвиразнішого символьного звучання — 

метажанрові «Самотність» та «З верху на верх» (1973) (Рис. А. 3.2.10), що не 

воднораз поставали предметом мистецтвознавчих інтерпретацій та визнавались 

одними з кращих у доробку митця. 

Так, пластичним виразом здолання перепон «З верху на верх» вважав Г. 

Островський. Як символ творчих шукань полотно тлумачила В. Мартиненко [167, с. 

4]. Конструктивну лапідарність композиції, високу міру узагальнення мистецької 

думки, що «сягає краю людської щоденної нужди, а може, людського 

верховинського пробудження», асоціативний зв’язок образу з несінням хреста 

відзначав О. Федорук [291, с. 2]. 
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Символьність полотна визначили лаконізм засобів образної виразності: 

стриманий, майже монохромний колорит, зітканий з безлічі об’ємних, дрібних, 

мерехтливих мазків білої, синьої, синьо-чорної, сієно-чорної барв, узагальненість 

силуетів гір, асоційованих з життєвим простором, серпантину дороги й поглинутої 

суворим безмежжям людської постаті, котра настійно долає схил. Першочергового 

значення в утіленні авторської ідеї набуло суміщення зображення із зовнішньою 

межею полотна, завдяки чому гори наче унаявнили свою неосяжність, 

трансформувались в універсальний епічний топос, у якому нема інших координат, 

ніж з верху на верх. При схожості пластико-колористичного рішення інакшу 

образну структуру має «Самотність» (Рис. А. 3.2.11), де пронизливу трагічну тему, 

за свідченням В. Микити, інспіровану новелами І. Чендея [24], відтворено глибоким 

смутком синього, уподібненим спалахові надії карміном куща, ритмом доцентрових 

ліній, що струмлять у прірву, звідки нема вороття. Важливо, що в одному та іншому 

випадках художник уперше в пейзажі застосував підпорядковану  задумові 

авторську змішану техніку: об’ємне письмо з наданням гладкої фактури поверхні 

полотна. Поєднання фарбових пігментів із бджолиним воском, комбінацію олії, 

акрилу, темпери і колажу зустрічаємо в інших полотнах митця. 

Особливістю розглянутих творів є постімпресіоністична реалізація «не 

враження, а стабільного візуального чуттєвого сприйняття» [86, с. 55], пантеїстична 

одухотвореність природи, єдність її естетичних та етичних ознак, епічна інтонація 

автора й споглядальна позиція глядача. Суттєво, що сформований у 1960-х тип 

епічного пейзажу-картини зустрічається у творчості майстра наступних років 

(«Затока о. Ширава», 1977; «Воловецькі полонини», 1978; «Після дощів», 1979; «На 

Міжгірщині», 1980; «Оранка», 1983; «Літній день», 1984 та ін.). 

Чільне місце у доробку В. Микити посів мотив дерев’яної церкви, спершу — 

архітектурної пам’ятки, згодом — символу, що увібрав пам’ять століть. Найбільш 

раннім краєвидом із зображенням старовинної сакральної споруди є «Ужоцька 

церква», створена 1961 року та експонована на обласній виставці «Історико- 

архітектурний   пам’ятник   Закарпаття»   (1969).   1966   роком   датовані   «Замок», 

«Архітектурний пам’ятник Закарпаття» та «Невицький замок» — виконаний 
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темперою на картоні експресивний ландшафт з розлогим стилізованим деревом та 

романтичною напівзруйнованою будівлею на казково-синій горі. Пам’яткові церкви, 

розташовані в центрі композиції, з-поміж дерев на середньому плані, на тлі 

карпатських хребтів, зустрічаємо у творах В. Микити наступних років 

(«Костринська  церква»,  1978;  «Церква   у  Бистрому»,  1993;  «Церква  в  с.  Соль», 

«Церква в с. Вишка», 1994; «Церква у Буківцях», 2003 та ін.). 

Символьного виразу мотив набув у полотні «Народна готика» (1968) — 

одному з кращих пейзажів митця (Рис. А. 3.2.13). Використовуючи вертикальний, 

«урочистий» формат, художник змоделював багатошаровий сфероподібний 

протокубістичний простір, в якому прадавня готична церква, похилений хрест, 

пагорб і пасмо пралісів постали самодостатнім культурним всесвітом, реальним і 

примарним, котрий був, є, однак ось-ось злине. Розкриттю задуму посприяли 

поліфонічна мелодика ліній, фактурне урізноманітнення площин, сумний та 

урочистий сріблястий колорит. Етапність композиції у доробку В. Микити 

засвідчили її «автоцитування» у низці пізніших пейзажних робіт («Готика», 1989). 

Образ дерев’яної церкви зустрічається у портретах («Смуток», 1966) та тематичних 

полотнах майстра («До храму», 1990). 

Зауважимо, що пам’яткові дерев’яні церкви зображало чимало закарпатських 

митців3. В окремих випадках будівля набувала образного значення: основи ієрархії 

природного, повсякденного, обрядового рівнів буття, як у творі А. Коцки «За 

звичаєм» (1935); одухотвореної істоти, як в експресіоністичному манайлівському 

«Від церкви» (1940); центру святково-обрядового життя, як у мерехтливо-мозаїчних 

феєріях Ю. Герца («Різдвяний день», 1990; «Зима на Верховині», 1992; «Народне 

гуляння», 2004). 

Вочевидь, на тлі здобутків закарпатського живопису «Народну готику» В. 

Микити вирізняє виняткова змістова ємність, осмислення сакральної споруди як 

символу, що репрезентує усе верховинське життя [69, с. 18]. Саме цим полотно 

3 Й. Бокшай («Ужоцька церква», 1936), А. Коцка («Церква XVIII ст. в с. Ужок», 1935), Г. Глюк 

(«Дерев’яна церква»), А. Кашшай («Церква в горах», 1964), В. Габда («Церква в Ясінях», 1968), З. 

Шолтес («Дерев’яна церква», 1970), І. Ілько («Церква в селі Колодному», 1960; «Струківська 

церква», 1961; «Пам’ятка архітектури», 1970), Ю. Герц («Васильківська церква (с. Сіль)», 1997; 

«Миколаївська церква», 2000) та ін. 
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близьке однойменному твору Ф. Манайла (1941), в якому наче змертвілі, почорнілі 

дзвіниці провіщають настання лихоліть. 

Образно-пластичною знахідкою В. Микити раннього періоду творчості є тип 

зимового пейзажу із завищеним обрієм, земною поверхнею, що займає усю 

картинну площину, ритмізованими групами дерев, огорожами, ошатними хатами, де 

під високими засніженими покрівлями тепліє життя («Двори», «Надвечір’я», 1970; 

«Зимовий мотив», 1972) (Рис. А. 3.2.14; Рис. А. 3.2.15). Декоративний, закорінений у 

народному   мистецтві,   він   відображає   прадавні   уявлення   про  взаємопереходи 

«свого» і «чужого» просторів [267, с. 581—582], мікрокосмів ґаздівства та селища, 

осмислених як складники світу Карпат. Сформований на початку 1970-х, 

стилізований зимовий краєвид присутній у доробку В. Микити наступних років. 

Декоративно потрактовані зимові мотиви увійшли до тематичних полотен митця 

(«Новина», 1970; «З онукою», 1992). Віднаходимо їх й у творчості інших 

закарпатських майстрів («Взимку» А. Шепи; «Вечір. Село Річка» І. Ілька та ін.). 

Окрему групу утворюють акварелі: «Гірське озеро», «Гірське селище», «Гори» 

(1968), «Вечір», «Сонячний день» (1969), «Гора» (1970), експоновані на І та ІІ 

Республіканських виставках у Києві (1969, 1972) та Всесоюзних експозиціях у 

Москві (1969, 1970, 1972) (Табл. В). Зберігаючи картинну вивершеність та 

декоративність, вони увібрали притаманну техніці легкість, сповнились 

маестрійними відмивками, повітряною грою барв. 

Зауважимо, що у закарпатському образотворчому мистецтві акварель не 

набула значного поширення. У пейзажі до неї звертались Ф. Манайло («Над 

річкою», 1933; «Над селом», 1934), А. Кашшай («Похмурий день», кінець 1960-х 

рр.), Ш. Петкі («Зима», 1960; «Вечоріє», 1969), згодом — В. Скакандій («Залишки 

минулого», 1981; «Стара Верховина», 1994; «Ранок в Щербовці», 2004 та ін.), М. 

Пийтер («Золото Карпат», 1995), В. Гангур («Ритми мого краю», 1992). У творчості 

В. Микити досвід акварельних пейзажних студій обійняв 1960-ті рр. й 

актуалізувався у пізній період діяльності митця («Приселок під Полонинами», 2003). 

Отже, можемо зробити висновок, що пейзаж став другим, поряд із портретом, 

провідним спрямуванням пошуків В. Микити другої половини 1950-х — початку 
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1970-х рр. У стильовому аспекті його еволюція зводилася до переходу від 

імпресійності ранніх етюдів до постімпресіоністичного узагальнення та  

синтетичних стильових рішень межі 1960—1970-х рр. Концепційно шлях майстра 

пролягав від конкретного натурного мотиву до епічного відтворення природи, 

заснованого на мотивах дерева, церкви, гори. Змістова ємність та інтерпретативна 

відкритість подібних творів, їх зв’язок з «позатекстовими» смисловими рядами (Ю. 

Лотман), дозволяє констатувати формування у творчості В. Микити «символьного 

пейзажу», спорідненого зі знахідками Ф. Манайла міжвоєнних років. Не випадково, 

віднайдені у краєвидах символьні концепти резонуючим змістовим елементом 

увійшли до портретів («Дідо казкар», «Смуток», «Моя мамка»), натюрмортів 

(«Великодній натюрморт»), жанрових творів митця («Весняні турботи», «Збір 

яблук» тощо) [105, с. 268]. 

Назагал у другій половині 1950-х — на початку 1970-х рр. В. Микитою на 

обласних, зональних, республіканських, всесоюзних та міжнародних виставках було 

експоновано близько 45 пейзажних робіт. 

У зрілий та пізній періоди (1970—2010-ті рр.) провідною стильовою колізією 

пейзажної творчості В. Микити стало авторське осмислення постімпресіоністичного 

формотворення та його асоціація з досвідом народного мистецтва, набуття 

художніми кодами дуального функціонування, локалізованого на межі професійної 

та народномистецької образно-пластичних систем. 

Щодо етнокультурних засад закарпатського живопису основною проблемою 

пейзажних пошуків живописця вважаємо сприйняття міфологем, архетипів, 

символів народної міфо-фольклорної традиції та створення на їх основі оцінної, 

заснованої на відображенні цілого у частковому, авторської «міфообразотворчої» 

концепції, у статичному вимірі репрезентованої бінарними опозиціями «свого— 

чужого», «близького—далекого», «верху—низу», «неба—землі», «життя—смерті», 

образами природних першоелементів (води, сонця, вітру, землі); у динамічному— 

взаємодією мікрокосму людського буття та макрокосму природи, сучасної 

техногенної цивілізації та традиційної народної культури Карпат [97]. 
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Так, при розгляді пейзажного спадку В. Микити як цілісного тексту антитеза 

«свого—чужого», «далекого—близького» прочитується у «зміні» «експозиційних 

регістрів»: від уподібнених Всесвітові епічних краєвидів («Затока Ширави», 1977 

(Рис. А. 3.2.16); «Ораниці», 1983 (Рис. А. 3.2.17); «На Ужоцькому перевалі», 2012 

(Рис. А. 3.2.18) та ін.), фрагментів ландшафту («Дорога над озером», 1985 (Рис. А. 

3.2.19); «Над річкою», 2005 (Рис. А. 3.2.20) та ін.), «крупнопланових» символьних 

зображень дерев («Оновлення», 1974 (Рис. А. 3.2.21); «Витривалість», 1977 (Рис. А. 

3.2.22); «Незламне», 1993 (Рис. А. 3.2.23) до опанованого людьми простору: 

верховинських сіл, вулиць («Село під полонинами», 1978 (Рис. А. 3.2.24); «Приселок 

с. Потік», 2002; «На краю села», 2007 та ін.); дворів, хиж («На сільському дворику», 

1977; «Покинута хата», 1987 (Рис. А. 3.2.25) та ін.) та обійстя митця («Літній 

дворик», 2002 (Рис. А. 3.2.26); «Дворовий спокій», 2006 (Рис. А. 3.2.27) та ін.). 

Символьністю, «безсторонністю <….>, подихом вічності» [167, с. 5], 

сакралізацією природи Карпат, закоріненими у фольклорі, постімпресіоністичному 

формотворенні та іманентному творчості В. Микити образно-пластичному 

синтетизмі, позначені панорамні пейзажі майстра. Так, у полотні «Затока Ширави» 

(1977) велич природного довкілля підкреслено завищеною точкою зору й 

двовимірністю «епічного» простору, що єднає водну, повітряну та земну стихії, 

написані наче напоєними вологою та м’яким розсіяним світлом градаціями 

блакитно-синьої, білясто-сірої, вохристо-зеленої барв. Постімпресіоністичне 

образно-пластичне узагальнення та актуалізація фольклорних колірних констант — 

синяви схилів, блакиті озера, зелені полонин, золота копиць, простежуються у 

«Воловецьких полонинах» (1978) (Рис. А. 3.2.28). 

Композиційно-колірною динамікою вирізняється «Ущелина» (1977) — з 

доцентровим рухом ліній, сповитим прохолодою овидом гір, пурпуром і  

помаранчем осінньої трави та чорними безлистими деревами — прикметним 

елементом    микитівських    робіт    (Рис.    А.    3.2.29).    Позачасністю  позначений 

«Волівець» (1983), де казково синя велична гора наче зринає з прадавнього Хаосу та 

концентрує огром світових таїн (Рис. А. 3.2.30). Домінування враження митця над 

природою,   декоративність   та   експресивність   демонструє   «Мрак  піднімається» 
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(1984), з загадковим маревом ущелин, золотом дерев, багрянцем полонин (Рис. А. 

3.2.31). 

У низці пейзажів 1980-х рр. художник вдається до асоціативного відтворення 

натурного мотиву узагальненими, ледь не монохромними, синьо-умбровими і 

зелено-сієнними колірними плямами та вільним широким контуром з включенням 

тону ґрунту у кольороструктуру полотна («Дощовий день» (Рис. А. 3.2.32), 

«Останній сніг (етюд)», «Волівецькі схили (етюд)», 1983 (Рис. А. 3.2.33). Розвиток 

тенденції простежується в «Околиці Спіші» (1983) (Рис. А. 3.2.34), де полонини, 

гори і групи дерев відображено градуйованими за теплохолодністю декоративними 

площинами та синьою контурною і коричневими горизонтальними лініями, що 

означують рельєф. Постімпресіоністичну інспірованість засвідчує орієнтованість 

майстра на відображення усталеного та декоративну, тонально-ритмічну  

організацію полотна. Відлуння народного епосу, пантеїзм світовідчуття та естетика 

геометризованих, зведених до першоелементів гірських форм, що наче утілили 

грандіозну тектоніку Творення, присутні у «Словацьких каньонах» (1987) (Рис. А. 

3.2.35), за образно-емоційним ладом суголосних сезаннівським гірським краєвидам і 

полотнам Ф. Манайла другої половини 1960-х рр. 

Подальша декоративізація притаманна творам 1990-х, зокрема «Осені на 

Синевирському перевалі» (1999) (Рис. А. 3.2.36), де площина набуває специфічної 

«гобеленної»   структури, плани зближуються,  теплі кольори сповнюються 

холодними відблисками, а холодні вбирають відгомін прощального осіннього тепла. 

2000-і рр. позначені  зменшенням кількості  панорамних пейзажів та 

зростанням декоративності і тональної однорідності палітри митця («Гаряча осінь», 

2001 (Рис. А. 3.2.37); «Щербовський краєвид», 2007). Прикметно, що у пізній період 

творчості В.  Микита пом’якшує спектральні протиставлення та  трансформує 

опозицію жовтого і синього у червлене золото, вохру червону, фіолет і брунат 

(«Гаряча осінь», 2001; «На Ужоцькому перевалі», 2012; «На Березнянщині», 2013 

(Рис. А. 3.2.38). Низці полотен властива етюдна експресивність й відображеність 

бентежності  природи «гострим» подовженим  мазком («Похмура осінь», 2003  (Рис. 
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А. 3.2.39). Дедалі частіше живописець використовує акрил та темперу, сприятливі 

щодо декоративного потлумачення форм. 

Чимало композицій 2010-х рр. набувають гранично узагальненого, 

площинного характеру, а стани природи відтворюються абстрактними, написаними 

короткими енергійними або ж вільними довгастими мазками, спектрально 

протилежними колірними плямами, що асоціативно нагадують той чи інший 

натурний мотив («Осінній мотив», 2003 (Рис. А. 3.2.40); «Осінь на Турянщині», 

2006; «Березнева злига», 2011 та ін.). Відзнакою пізніх візій В. Микити є творче 

переосмислення більш ранніх пейзажних рішень: заснованих на тепло-холодному 

нюансуванні багатопланових гірських краєвидів («На Ужоцькому перевалі», 2012; 

«На Березнянщині», 2013 та ін.), або ж експериментально-формотворчих, 

протокубістичних картин («Гірські ритми», 1968; «Імпровізація пейзажу», 2012) 

(Рис. А. 3.2.41). 

Символьність пейзажної творчості В. Микити та її постімпресіоністичні 

витоки підтверджують зображення фрагментів природного довкілля — 

локалізованих на межі об’єктивного та суб’єктивного «ідеальних версій буття» [210, 

с. 38]. Якнайповніше концепцію утілюють композиційно урівноважені та замкнені, 

орієнтовані на неквапливе споглядання зображення озера, ставу, річки, потічка 

(«Дорога над озером», «Літо над ставком», 1985 (Рис. А. 3.2.42); «Хати біля потічка» 

(Рис. А. 3.2.43), «Під мостиком», 1993 (Рис. А. 3.2.44); «Осінь над ставком», 2001 

(Рис. А. 3.2.45); «Літо над Ужем», 2008 (Рис. А. 3.2.46) та ін.). У крайовій мистецькій 

традиції підґрунтям пошуків В. Микити слугували пейзажі А. Ерделі, в яких 

романтизована етнічна минувшина «компенсувала» недосконалу дійсність й 

бентежне світовідчуття митця («Краєвид із озерцем», «Хатки біля річки», 1930-ті 

рр.; «Пейзаж із річкою», середина 1930-х рр. та ін.). Етнокультурними витоками 

концепції стали позитивні аспекти амбівалентної символіки води як джерела життя, 

сили, очищення, зафіксовані у народних міфоуявленнях та фольклорі Карпат [178, c. 

240; 181, с. 259]. 

Початок утіленню мотиву поклали пейзажі з перевагою об’єктивно-натурної 

(«Береги Ужа», 1982; «Дощовий день», 1983 та ін.) або ж епічної компоненти, як у 
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«Соленому озері» (1978) (Рис. А. 3.2.47), де водна поверхня з-поміж прадавніх 

величних схилів уподібнилась міфічному «оку Землі» [178, c. 240]. Згодом з’явились 

асоціативні ліричні композиції, в яких предикатами природного довкілля постали 

спокій, затишок, піднесеність над плином буття. Так, образної виразності 

сезаннівське щільне письмо та уплощинений внутрішньокартинний простір набули  

в «Літі над ставком» (1985) — з декоративними кронами дерев та водним плесом, 

завмерлими в медвяній тиші спекотного дня. В написаній експресивними синіми і 

вохристо-коричневими мазками «Дорозі над озером» (1985) зображення 

уподібнилось східному декоративному панно й сповнилось фантазійними 

відтінками — марева, казки, видінь. Останнє підтверджує думку дослідників про 

актуалізацію майстром південної гогенівської екзотики [210, с. 34, 36] та міфо- 

фольклорної символіки води як корелята глибинного і поверхневого, внутрішнього і 

зовнішнього світів. 

Фольклорні уявлення про зелені, густі, темні ліси-праліси, голубі озера, 

шовкові трави [181, с. 256] утілив пейзаж «Тиша над озером» (1993) (Рис. А. 3.2.48), 

де структурність природи підкреслено триплановістю «кулісної» композиції з 

густим смарагдом дерев, виблискуючим плесом, білою смугою далекого берега та 

золотом галяви в глибині. Вміло змодельована художником скерованість погляду 

глядача   до   оптичного   центру   полотна   акцентувала   семантику   «переходу»   і 

«переправи через воду» [267, с. 11], долучення до символізованих золото- 

вохристими барвами світла, добра, краси [181, с. 257]. Природа у єдності естетичних 

та етичних характеристик — як осередок гармонії та спокою — постала у краєвидах 

«Над  Ужем»  (1978)  (Рис.  А.  3.2.49),  «Гірський  ставок»  (1985)  (Рис.  А.  3.2.50), 

«Сонячна осінь» (1999), «Весна над озером», (2006), «Весна над потічком», «Рання 

весна» (2007), «Літо над Ужем» (2008), «Над Невицьким замком» (2011) та ін. 

Тему переходу розвинуто в композиціях з зображенням моста — локусу, що в 

легендах, казках, сновидіннях, повір’ях символізує здолання перепон, досягнення 

нового стану чи статусу; є однією з найважливіших і почасти найнебезпечніших 

ділянок  шляху;  з’єднує  різнорідні  простори,  «далеке»  і  «близьке»,  «надземне»  і 

«земне»,  «поцейбічне»  і  «потойбічне»;  ототожнюється  з  часовим  відтинком  між 
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датами народного календаря [266, с. 303—305, 307]. Так, в «Хатах біля потічка» 

(1993) погляд спрямовується від найконтрастнішої на полотні біло-червоної хижі до 

темно-зелених дерев та струмка з вузьким дерев’яним мостом, що асоціюється з 

поверненням з мікрокосму обійстя до макрокосму Карпат. У картині «Мостик» 

(1993) (Рис. А. 3.2.51) «крупноплановий» міст між лісових гущавин з небезпечною і 

заманливою, увиразненою світловими рефлексами вологою поверхнею, утілює ідею 

вибору шляху, жадання чи уникнення переходу. У краєвиді «Під мостиком» (1993) 

експресивний контраст яскраво зелених і помаранчевих барв, детальне відтворення 

стрімкого, оточеного камінням гірського потоку актуалізують семантику «простору 

під мостом» як локусу небезпек [266, с. 303—304] та створюють образ важкої 

життєвої дороги. 

Аналогічну структуру має «Осіння яруга» (2002) (Рис. А. 3.2.52), де напругу 

здолання прірви по хиткій і вузькій кладці підкреслено уподібненим вибухам гіллям 

безлистих дерев та аскетичним поєднанням холодних цитринових, зелених, чорно- 

коричневих барв, позбавлених звичних для В. Микити теплих спектральних 

доповнень. В урівноваженому, наче сповитому зимовим сном, краєвиді «На окраїні 

села» (2003) (Рис. А. 3.2.53) міст маркує сформовану століттями межу «свого» і 

«чужого» просторів. 

Варіаціями «ідеального краєвиду» у творчості майстра є галяви («Лісова 

поляна», 2007 (Рис. А. 3.2.54), почасти з лісовими квітами («Лісові квіти», 1977 (Рис. 

А. 3.2.55) або ж ритуальними апотропеїчними рослинами («Папороть», 1981), — 

константні образи фольклору Карпат [181, с. 255]. Так, у композиції «Лісові квіти» 

ліс, що у народній свідомості осмислювався як територія небезпеки, «чужий» 

простір, завдяки декоративізації та ритмізації природних форм постав чарівним, 

казковим світом, герметичним естетизованим космосом зі своїми часопросторовими 

законами. 

Поширеним мотивом пейзажів є копиці, уподібнені горам — символ 

відмінності і спорідненості природного та опорядкованого людиною, 

культивованого світів. Важливим корелятом образу слугує фольклорна бінарна 

опозиція «близького—далекого», на пластично-колірному рівні утілена в золоті 
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стіжків та глибокій синяві гір («Воловецькі полонини», 1978; «Село у зворині», 1980 

(Рис. А. 3.2.56); «Літній день», 1985; «Копиця», 1988; «Копиці», 2013; «Копиця перед 

селом», 2015 та ін.). Символьного значення набувають композиційні рішення, 

зокрема в краєвиді «Копиця перед селом» (2015) (Рис. А. 3.2.57), де розташований у 

нижній частині полотна монументальний стіг уподібнюється вартовому  

опанованого верховинцями простору. Аналогічну образну структуру має «Ніжна 

осінь» (2008) (Рис. А. 3.2.58), у якій зелено-синя велетенська копна в оптичному 

центрі полотна сприймається структуроутворюючим елементом природного 

обширу. 

Архетипним антропометричним мотивом творів В. Микити є дорога, що у 

модифікації шляху неводнораз з’являлась у ранніх «смислових» пейзажах («З верху 

на верх», 1973) й, згодом, — тематичних полотнах митця. Полісемантичний і 

поліфункціональний, ритуально та сакрально значущий локус традиційної народної 

культури, різновид межі між «своїм» і «чужим» світами [265, с. 124—125], у  

роботах майстра вона пов’язується з трудовим повсякденням («У литовському селі» 

1963 (Рис. А. 3.2.59); «Новий день», 1979 (Рис. А. 3.2.60); здоланням перевалів- 

перепон («Дорога на перевал (етюд)», 1985 (Рис. А. 3.2.61); «На Турянщині», 1986); 

долученням до універсуму природи («Осінній мотив», 1982; «Дорога в ліс», 1993 

(Рис. А. 3.2.62) та ін.); пограниччям селища та лісу, селища та гір як природного і 

культурного просторів («Осіння дорога», 1984; «Копиця», 1988; «Початок села 

Щербовець», 2007 (Рис. А. 3.2.63); «Між селами», 2012). 

Важливим складником образно-пластичної концепції художника постає 

символіка природних першоелементів — сонця, повітря (вітру), води, землі. Як 

зазначалося раніше, образи води у творчості В. Микити актуалізують переважно 

позитивні аспекти її амбівалентної семантики й представлені у варіаціях дощу як 

життєдайної  сили  («Після  дощів»,  1979  (Рис.  А.  3.2.64);  «Дощовий  день», 1983; 

«Після дощу», 1988), озера, річки, потічка — оаз спокою, затишку, гармонії, 

райських куточків Землі. Негативну сутність першоелемента розкриває образ  

повені, співвіднесений з Хаосом, первісною безбереговою водою, у котрій, наче 

верхівка  Світової  гори,  що   свого   часу  виникла  з  прадавнього   Океану,   зникає 
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ґонтовий дах верховинської хижі («Повінь», 1999) (Рис. А. 3.2.65). У полотні «…І 

знову повінь» (2008) (Рис. А. 3.2.66) руйнацію стихією упорядкованого людського 

життя відтворено нівеляцією різниці між роздрібненими на червоні, зелені, жовті, 

сині площини сільськими будинками та їх синкопованими відбитками у воді. 

У позитивній іпостасі у доробку В. Микити репрезентовано сонце — джерело 

життя, світла, добра, краси, у фольклорі Карпат — «святе, веселе, гаряче», зі 

стрілами-променями [181, с. 257—258]. Так, у композиції «Після дощів» (1979) 

радісний ритм хатин на полонині та соковита зелень схилів сприймаються 

похідними сонячної енергії, яка, наче еманації плотінівського Першоєдиного, 

трансформує матерію та надає їй цінності, смислу, краси. Подібну образно- 

пластичну концепцію утілено у «Веселці» (1984) (Рис. А. 3.2.67), де компонента 

«живого» конкретизована в зображенні вівчаря та отари овець, а світлова субстанція 

набуває веселкових форм. Візуально-звуковою синестезією позначене «Відлуння» 

(1986) (Рис. А. 3.2.68), де сонячне світло, що бринить у стронції та блакиті, 

віддзеркалює у дзвінких розсипах рефлексів на пронизливо білому зимовому тлі. 

Наскрізній пронизливій ноті музичного звукоряду уподібнюється енергійний 

горизонтальний ритм покрівель, виструнчених обіруч пружних абрисів гір. 

У багатьох пейзажах вранішнє, полуденне чи надвечірнє сонячне сяйво постає 

домінантним сугестивно-настроєвим складником образу та консолідує єдиним 

тоном або ж увиразнює теплими акцентами кольороструктуру полотна («Захід 

сонця», 1982 (Рис. А. 3.2.69); «Сонячний день», «Осінній мотив», 1988; «Сонячна 

осінь», 1999 та ін.). В деяких творах освітлена частина ландшафту моделює бінарні 

опозиції «близького—далекого», «природного—цивілізаційного», «земного» і 

«надземного», «вищого» світів («Ставок», 1985 (Рис. А. 3.2.70); «Тиша над озером», 

1993; «Лісова поляна», 2007; «Над Невицьким замком», 2011). Принагідно вкажемо 

на смислотворче значення образу сонця у натюрмортах митця («До сонця», 1972). 

Засадничого значення у творчості В. Микити набула міфологема землі як 

сакралізованого локусу, що одухотворює та структурує народне життя. Поширена у 

тематичних полотнах майстра, у пейзажах вона корелює з культивацією, працею, як 

в картині «Ораниці» (1983), де закомпоновані у горизонтальний формат плинні, 
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просякнуті народнопісенними ритмами, фактурні декоративні лінії асоціюються з 

диханням ріллі. Розкриттю образного задуму слугують символічне «розуміння 

образної природи кольору» та застосування «формально-декоративних засобів 

художнього відтворення» [210, с. 34], що підкреслюють єдність наче живої земної 

поверхні та зелено-червоного домівства у верхній лівій частині полотна. У низці 

краєвидів зв’язок людини та землі підкреслено сферичністю простору з 

декоративними, різноколірними, веселими клаптями угідь («Село у зворині», «Село 

між  горами»,  1980;  «Щербовський  краєвид»,  «Початок  села  Щербовець»,  2007; 

«Прояснення», 2013 та ін.). 

Символьний образ землі у контексті взаємодії природи та цивілізації створено 

в «екологічних» пейзажах митця. Так, у полотні, написаному під час IV 

Міжнародного пленеру в Жденеві (1983), майстер зобразив нищення довкілля, 

спричинене прокладенням газопроводу «Уренгой—Ужгород» крізь гори Карпат 

(Рис. А. 3.2.71). Під назвою «Через Карпати» твір експонувався на виставці 

«Газопровід добросусідства і дружби» (1983) в Києві, Ужгороді, Чернівцях, Львові 

(1983—1984) та був інтерпретований критикою як пронизаний «драматичною 

напругою» вираз індустріальних змін [201, с. 4]. Водночас, повз цензурні 

обмеження, уболівання В. Микити за долю краю унаочнилось у безповітряному, 

пошматованому хробаком газопроводу, наче збуреному стогоном просторі, корінні 

викорчуваного дерева, оці вмираючого озера, експресивній фактурі зболених, 

спазмованих схилів, зловісному поєднанні коричневих, вохристих, фіолетових, 

синіх тонально зближених барв. В композиції «...А робота кипить» (1983) (Рис. А. 

3.2.72) — чи не єдиній у доробку В. Микити, що актуалізує досвід містичного 

експресіонізму Ф. Манайла, відображено грандіозні, жахаючі тектонічні зсуви, 

зумовлені техногенним втручанням в одухотворені, збентежені надра землі. 

Образ випаленої безжалісним сонцем, винищеної земної поверхні зустрічаємо 

в «Плачі вічної лози» (1988) — триптихові-протесті проти руйнації господарчих 

традицій Карпат (Рис. А. 3.2.73). Особливістю полотна є кінематографічна 

послідовність репрезентації постаті селянина у спаплюженому винограднику, 

покинутого господарчого реманенту, пожовклого, уподібненого цвинтарю поля. 
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Розкриттю задуму сприяють ірреальність освітлення та гнітючі градації жовто- 

вохристих, синьо-фіолетових,  чорних барв. Екологічним  маніфестом сприймається 

«Готика»  (1989)  (Рис.  А.  3.2.74),  з  «автоцитатою»  відомої  картини  В.  Микити 

«Народна готика» (1968) на тлі пронизаних списами труб безжиттєвих гір. 

Спотворення довкілля відображено у «Зоні» (1990) (Рис. А. 3.2.75), де епічний 

гірський краєвид, що перегукується з творами Ф. Манайла («Полонина», 1943), та 

земна поверхня забарвлюються у зловісний червоно-помаранчевий колір —  

напруги, болю, відчаю, жалю, а колючий дріт, що огороджує територію 

радіолокаційної станції, впивається в тіло Карпат. Пронизливої емоційності пейзажу 

надає вбите струмом ягнятко — символ життя, лагідності та невинності у роботах В. 

Микити попередніх років. 

Найменш частотним у пейзажному доробку майстра є образ вітру — кореляту 

повітря, уособлення швидкості, стрімкості; семантично амбівалентної природної 

стихії, що, за міфоуявленнями, побутує в горах, печерах, прірвах, лісах [181, с. 259; 

264, с. 357—358]. Назагал у творчості художника вітер постає у символьно- 

генералізуючому та символьно-індивідуалізуючому аспектах, в асоціативному 

ланцюгу «стихія — руйнація — протидія — витривалість, незламність». Перший 

репрезентовано у полотні «Віють вітри» (1976) (Рис. А. 3.2.76), де сіро-брунатні 

крони уподібнено непохитним скелястим схилам. Другий — у «Незламному» (1993), 

понівеченому, однак живому дереві — символі жаги життя. 

Зауважимо, що символьний образ дерева, співвіднесений з універсальним 

знаковим міфо-фольклорним комплексом, — один з найважливіших у доробку В. 

Микити 1970—1990-х рр. У ранніх творах митця мотив асоційовано з настроями чи 

станами — розквіту, згасання, радощів, журби. У наступний період художник 

створив програмні символьні полотна — «Оновлення» (1974), «Витривалість» 

(1977), «Незламне» (1993), в яких, актуалізуючи досвід постімпресіоністичного 

формотворення та крайового живопису, утілив колізії загальнонародного та 

індивідуального буття. 

Найтісніший зв’язок концепту зі Світовим деревом як моделлю світобудови, 

що поєднує вертикальні і горизонтальні, просторові та часові координати [266, с. 
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253], простежується у полотні «Оновлення» (1974): з драбиною, пилою, обрізаними 

кронами та несміливими пагонами на тілі віковічних дерев. Згідно авторського 

тлумачення [24], пейзаж відображає винищення народної культури та надію на 

повернення до національних корінь. Виразу ідеї слугують узагальнені форми, 

одноманітний, «жорсткий» ритм стовбурів і гілля, контраст бездуховності процесу 

та осяйності весняного дня. 

Антитеза життя і смерті, властива народному світогляду і символьній системі 

класичного постімпресіонізму [210, с. 36], присутня у композиції «Витривалість» 

(1978): з безлистими знівеченими деревами й знесиленим, оголеним корінням на 

кам’янистій землі. Біль, напругу, скруту протистояння підкреслено 

різноспрямованим відцентровим ритмом, ірреальним, наче електричним 

освітленням, гнітючим поєднанням вохристо-умбрових і фіолетових барв. 

Асоційованість дерева «з сильною людиною, яку нелегко здолати» [210, с. 36], 

спостерігаємо у картині «Незламне» (1993), створеній на підставі переосмислення 

натурного мотиву, спостереженого В. Микитою на території мукачівського 

санаторію «Карпати» [24]. Розкриттю образу сприяє полісемія червоного — символу 

сили, мужності, могутності, страждання, та композиція — розгорнута по діагоналі 

горизонтального формату, виважена, монументальна, стійка. 

Постімпресіоністичними маркерами твору постають віддзеркалення сутнісних 

аспектів буття, декоративна стилізація, конструктивність форм, акцентування на 

художньому значенні площин. Як і низка ранніх краєвидів В. Микити, полотно 

засвідчує опосередкованість рецепції сезаннізму крізь ерделівські інтерпретації, 

схожість манер митців у прописці зелених площин — «пензлем, короткими 

штрихами, що чергуються із загальним лесируванням колірної плями» [210, с. 34]. 

Локусом «свого», опанованого людиною простору, постає селище між 

схилами, відтворене у пейзажах кінця 1970—2000-х рр. («Осінь на Синевирщині», 

1979 (Рис. А. 3.2.77); «Село у зворині», «Село між горами», 1980; «Захід сонця», 

1982; «Подих весни», 1983; «Початок села Щербовець», 2007 та ін.). Спільною 

ознакою полотен є осмислення поселення як одухотвореного, організованого 

внутрішніми ритмами організму, постімпресіоністичний синтетизм задуму, 
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двовимірність простору, чергування символьних колірних площин. Чи не 

найвиразніше концепцію утілено в краєвиді «Під полонинами» (1979) (Рис. А. 

3.2.78), де декоративна стилізація гори спонукає згадати «Гірський пейзаж» (другої 

половини 1960-х рр.) та «Шаянські гори» (1974) Ф. Манайла, а розташовані у 

середгір’ї чепурні дерева та хатини з білими і червоними дахами утворюють 

святковий музичний ритм. Схоже образно-пластичне рішення віднаходимо в «Селі у 

зворині» (1980) — з хвилеподібним народнопісенним плином рельєфу, зеленими, 

бузковими, жовтими декоративними клаптями весняної землі, монументальними 

гірськими хребтами, шерегом різноколірних домівств, що виструнчують 

горизонтальну композиційну вісь. Багатоголосу святкову юрбу веселкові обійстя 

нагадують в «Селі між горами» (1980), побудованому на зіставленні спектрально 

протилежних зелених, синіх, червоних, золотаво-вохристих кольорів. 

У «Хаті під горою» (1983) (Рис. А. 3.2.79) внутрішня енергія монументальних 

форм, динамічні абриси та широкий експресивний мазок відтворюють перехідний 

стан природи й передчуття весни. У полотні «Під полонинами» (1985) завмерлість 

зимового засніжжя підкреслено врівноваженістю композиції та стриманістю синіх, 

чорно-коричневих, білих тонів. Переходи від мікрокосму обійстя до макрокосму 

Карпат відображено в побудованому на зіставленні стронцію та кобальту 

фіолетового «Приселку с. Потік» (2002), який засвідчує зростання декоративності 

палітри майстра. Тенденцію продовжує «Весна на присілку» (2004) (Рис. А. 3.2.80), 

де площина набуває килимової виразності завдяки темному контуру, спалахам 

білого цвіту та золота куща, ритмізації насичених, близьких тонально, бузкових, 

зелених, багряно-червоних барв. Особливістю пізньої манери В. Микити вважаємо 

поєднання чітко окреслених декоративних елементів з оптично «розмитими» 

абстрактними плямами, що відкриває шлях до «модерних» творів митця. 

Розвитком  мотиву  селища  є  вулиці  («Окраїна  села»,  1980  (Рис.  А. 3.2.81); 

«Село минулого», 1998; «На окраїні села», 2003; «Зима у селі Річка», 2013 (Рис. А. 

3.2.82) та ін.) та домівства — натурно-об’єктні, засновані на синтезі емпіричних 

спостережень («Гірська хата», 1985 (Рис. А. 3.2.83); «Верховинський двір», 2002; 

«Хата   під   горою»,   2007   та   ін.),   або   ж   просякнуті   міфопоетикою народного 
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світогляду і фольклору Карпат («На сільському дворі», 1978; «Покинута хата», 1987; 

«Хата бідної» (Рис. А. 3.2.84); «Стара хата», 2008 (Рис. А. 3.2.85) та ін.). В останніх 

чи не найповніше віддзеркалено ціннісні пріоритети народної культури, уявлення 

про Дім як «модель світу, що енергетично діє на відстані, діє ментально, 

супроводжує людину впродовж усього життя» [258, с. 15]. Прикметою творів В. 

Микити вважаємо актуалізацію досвіду крайового малярства: пейзажів Ф. Манайла 

(«Бабина хата», 1970; «Дідівське обійстя», 1974) та А. Борецького («Старі хати», 

1940-і рр.; «Хата бабусі», 1963) 1940—1970-х рр. Так, невеликий олійний краєвид 

«Біля забутої хати» (1979) (Рис. А. 3.2.86) перегукується з картиною Ф. Манайла 

«Бабина хата» (1970) — одухотвореністю, фольклорною, народномистецькою 

інспірованістю, поетикою давнини. Існуванню образу на межі фантазії, спогаду та 

реальності сприяє колірно-емоційний контраст темного силуету хижі — 

узагальненого, втаємниченого, завмерлого у вирі часів, з молодою зеленню та 

декоративними дивоцвітами, що наче постали з дитячих снів. 

Особливістю низки полотен є антропні образні кореляти — старості, злиднів, 

забутості, самоти («Біля забутої хати», 1979; «Старі хати», «Покинута хата», 1987; 

«Хата бідної», «Стара хата», 2008). Так, у «Покинутій хаті» (1987) (Рис. А. 3.2.87) 

пустку самітності відтворено синкопованим ритмом і втратою структурності: 

почорнілої хижі, похиленого тину, рельєфу землі. Беззахисність, неспокій, 

дисгармонію злиднів відображено в «Хаті бідної» (1994): з відкритим негоді 

пагорбом, недолугою спорудою, бентежним фіолетом схилів, написаними 

експресивними подовженими мазками кронами дерев. В етюді «Покинута хата» 

(1994), виконаному у притаманній пізній творчості В. Микити декоративній манері, 

занедбана оселя, подібно до живої істоти, злякано причаїлась з-поміж багрянцю 

кущів. 

В окремих роботах зображення двору і дому контекстуалізовано у зміну пір 

року («Весна на присілку», 1983; «Іній», 1988; «Осінь у  с. Згинах», 2007; 

«Присніжило», 2008 (Рис. А. 3.2.88); «Двори у восени», 2013 та ін.), станів природи 

(«Спокій», 1986; «Сірий день», 1987), ночі і дня («Захід сонця», 1999; «Під вечір у 

Щербовцях», 2007; «Вечоріє…», 2008 та ін.). Постімпресіоністичну пріоритетність 
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сутнісного утілює опозиція згасання та розквіту, смерті і життя. Так, у «Розквіті 

навколо старої хати» (2007) (Рис. А. 3.2.89) властива пізнім пошукам В. Микити 

декоративність творить образ весняного розмаю, що вохристими, кармінними, 

синіми рефлексами білого на чорному тлі надає життя онімілим примарам хиж. 

Значення дому як точки відліку «у часі і просторі» [258, с. 15] віддзеркалюють 

полотна, на яких верховинські краєвиди змальовано з-під прибука, з перспективи 

ґанку, хліва («З-під прибука», «Новий день», 1979; «Під стріхою», 1987 та ін.). Так, у 

композиції «Новий день» (1979) покинутий інвентар на тлі почорнілої стіни старого 

обійстя фланкує дорогу з трактором, й, на перший погляд, символізує нівеляцію 

минувшини в свічаді «нового дня». Водночас, при пильнішому розгляді, 

унаявнюється оцінне протиставлення пошановуваного В. Микитою народного 

повсякдення, у якому кожна трудова дія пов’язувалась з календарним циклом, 

дегуманізованості колгоспного життя. Враження посилює виразна естетика 

предметності: «краса занепаду», одухотвореність рукотворного «невживаного, 

вмираючого реманенту» [258, с. 16] та недолугий геометризм машин. Смислова 

первинність дому утілена в «Ґанку» (1979) (Рис. А. 3.2.90), де спостережені з входу  

у селянську хижу полум’яне селище й смарагдово-сині схили сприймаються 

складниками просякнутого поетикою фольклору, безмежного світу Карпат. У 

контексті творчості художника зростанню семантичного потенціалу образу сприяє 

перегук з жанрово-побутовими полотнами, пов’язаними з топосом ґанку та темою 

щоденних турбот і чекань («У чеканнях», 1977; «Вечірній ґанок», 1982; «На ґанку», 

1997). 

Вагомий пласт доробку В. Микити утворюють «дворові роботи» з 

фрагментами  дому  та  саду  («Літній  дворик»,  2002;  «Мій  двір  восени»,  2003; 

«Дворовий спокій», 2006; «Мій двір літом», 2011 та ін.), які, відображаючи 

найближче оточення автора в темпоритмі прогулянки з вузловими моментами 

уявних зупинок («Старий стілець», 2002; «Лавиця», 2009), формують образ 

естетизованої буденності, митцевих «праць і днів». Написані у 2000—2010-х рр., 

вони увібрали властиві пізній манері художника декоративну стилізацію, гармонію 

насичених  яскравих  тонів.  Так,  у  «Літньому  дворику»  (2002)  спекотний  день  в 
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оповитому спокоєм домівстві відтворено відсилом до гогенівської південної 

екзотики, декоративним контуром, тлумаченням об’ємів через світлонасиченість 

кольорів. Чималого значення в організації простору набуває ритм — виважений, 

різноманітний, чіткий, як у «Пізній осені» (2006) (Рис. А. 3.2.91) з жовто-вохристим 

палахкотінням кущів, яскраво-зеленою юккою та біло-рожевими дрібними квітами 

з-поміж потужних стовбурів безлистих дерев. Не воднораз майстер звертався до 

мотиву цвітіння, увиразнював спалахи яблуневого і бузкового, написані 

мерехтливими об’ємними мазками, узагальненим тлом прохолодних зелених 

площин («Квітуча яблуня», 2004 та ін.). У полотні «Між будинками» (2004) (Рис. А. 

3.2.92) контраст затінку будівель та заманливого переходу в залитий сонцем 

заквітчаний двір окреслив шлях «уявної мандрівки» й створив «інтригу» 

сприйняття. В роботах останніх років живописець вдається до сміливої деструкції 

форм на безліч площин, що асоціативно, завдяки кольору, фактурі, ритму, 

синтезуються у настроєвий пейзажний образ в свідомості глядача («Дворова зима», 

2015 (Рис. А. 3.2.93). 

Складником «дворової» серії є «квіти у пейзажі»: вишукані («Лілії», 2002, 

2004; «Королівська лілія», 2009), привабливі прощальною осінньою красою («Осінні 

квіти», 2006), сповиті надвечір’ям («Квіти в екстер’єрі», 2005), екзотичні («Куток 

двору» (Рис. А. 3.2.94), «Юкка. Адамова ігла», 2002; «Мій двір восени», 2003; 

«Шаш-трава», 2008 та ін.), увиразнені синестезією сецесійної та народномистецької 

естетики («Клумба», 2006), наче вихоплені кінокамерою з обійстя митця. 

Принагідно зауважимо, що «крупнопланове» відтворення квітів в оточенні 

двору та саду притаманне й іншим закарпатським майстрам. Так, квіткове 

різнобарв’я саду А. Коцки маестрійно зобразив А. Ерделі («В саду А.А. Коцки», 

1953). Уявною ідеальною місциною, захищеною від земних турбот, сприймаються 

два однойменні пейзажі «У саду художника» (1955) — сповнені відблисків 

радісного сяйва, з типово ерделівським пульсуючим контуром та внутрішньо 

урухомленою живописною матерією, написані в останній нелегкий рік життя митця. 

Пленерні квіткові етюди з «виокремленим фрагментом природного світу» [56, с. 9] 

увійшли у доробок А. Борецького («Маки», 1940-і рр.), А. Коцки («Тюльпани в 
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саду», 1962), В. Габди («Квіти», 1977; «Флокси», 1981), пізнього Е. Контратовича 

(«Соняшники під яблунею», 1970; «Мотив з білими квітами», 1980-ті рр.; «Город з 

червоним будинком», 1990-ті рр. та ін.). Принагідно відзначимо, що у просторі 

закарпатського малярства, «дворові роботи» В. Микити вирізняють послідовність 

утілення теми, текстуальна єдність, автобіографічність художнього відтворення 

природно-предметного окоєму життя. 

Окрему сторінку микитівського доробку формують міські краєвиди, 

нечисленні у творчості живописця та, у другій половині ХХ ст., більшості 

закарпатських митців. Як засвідчують матеріали Поточного архіву ЗОО НСХУ, 

уперше до урбаністичних мотивів художник звернувся наприкінці 1950-х рр., у 

пленерних, фактурних, експресивних етюдах («Куточок Ужгорода», 1958) [21.19, 

арк. 1]. Згодом з’явились символьні твори, засновані на протиставленні міського та 

селянського буття («На чужині», 1967; «Арки (Із серії “Вільнюс”)», 1978). Варіацією 

теми стала антитеза минувшини та сучасності, пластично різноманітної історичної 

міської забудови та знеособлених геометризованих багатоповерхівок й безжалісних 

машин («Контрасти», 1982) (Рис. А. 3.2.95). 

Властива  А.  Ерделі  поліфонія  природних  та  міських  ритмів  увійшла  у 

«Весняний Ужгород» (1979) — типовий для В. Микити композиційний пейзаж- 

картину з силуетами Ужгородського замку і кафедрального греко-католицького 

собору, голубленими сонцем старовинними спорудами, червоними дахами, синявою 

пагорбів, білим цвітом дерев (Рис. А. 3.2.96). Антитеза проминального і вічного, 

молодого буйноквіту та спокою брунатних, синіх, вохристих історичних будівель 

визначила поетику «Ужгорода весняного» (1984) — виразно постімпресіоністичного 

твору митця (Рис. А. 3.2.97). Настроєвістю позначено «Куток Ужгорода» (1985) — 

відкритий погляду з митцевої робітні, з завмерлим у засніжжі синьо-умбровим 

містом, блідим сірим небом, ритмічними вертикалями безлистих дерев (Рис. А. 

3.2.98). Тему розвинуто у «Тривожному небі» (2002) — «миттєво-експозиційному», 

незвично драматичному для В. Микити пейзажі з лиховісним розкраєм хмар, 

бентежним   палахкотінням    вікон,   напругою   чорно-синьо-коричневих    барв   та 
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моделюванням позиції подорожнього — у негоду, обабіч річки та лімінального 

локусу моста (Рис. А. 3.2.99). 

Сакрально-історичними домінантами микитівського художнього космосу 

зрілого і пізнього періодів творчості стали пам’яткові церкви («Костринська 

церква», 1978 (Рис. А. 3.2.100); «Струківська церква», 1991; «Церква у Бистрому», 

1993; «Церква в с. Вишка», 1994; «Вид на церкву», 1999; «Церква у Буківцях», 2003; 

«Доманинська церква», 2013 (Рис. А. 3.2.101) та ін.), збереженню яких, зокрема у с. 

Ясіня [24], майстер спричинився впродовж років. 

Назагал викладене дозволяє стверджувати, що підсумком пейзажних пошуків 

В. Микити 1970—2010-х рр. стало створення авторської міфообразотворчої 

концепції, заснованої на бінарних опозиціях «близького—далекого», «верху—низу», 

«неба—землі», «вічного—проминального», «життя—смерті», осмисленні переходу 

від «свого» до «чужого» просторів, взаємодії природи та сучасної техногенної 

цивілізації. Вагоме місце в образній структурі пейзажних полотен художника посіла 

семантика природних першоелементів, мотиви селища, дороги, вулиці, дому,  

дерева, копиці, моста. Відзнакою зрілої і пізньої пейзажної творчості В. Микити 

вважаємо символічне тлумачення кольору, «бівалентність» декоративно- 

стилізаційних прийомів, закорінених у стратегіях постімпресіонізму, їх 

інтерпретаціях представниками крайової школи живопису та в народному мистецтві 

Карпат. 

Показово, що саме у пейзажах найповніше виявилась еволюція 

кольоропластики майстра, позначена зростанням декоративності у 2000—2010-х рр. 

Прикметою пошуків В. Микити стали перегуки з раніше віднайденими образно- 

пластичними концептами, що зумовило цілісність творчості та виструнчило її 

«внутрішньотекстові» діалогічні зв’язки. 

Особливістю краєвидів В. Микити вважаємо засновану на емпатичному, 

етико-естетичному сприйнятті етнокультури єдність мікрокосму і макрокосму, 

ґаздівства, селища та світу Карпат [97]. 
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3.3. Неофольклорні традиції закарпатського живопису та жанрово-побутові полотна 

В. Микити кінця 1960-х — 2010-х рр. 

 
Найповніше етнокультурна та народномистецька інспірованість творчості В. 

Микити виявлена в жанрово-побутових полотнах, перші з яких написано на межі 

1960—1970-х рр. У загальнонаціональному мистецькому просторі інтерес 

художника до народної теми підживлювався «неофольклорним ренесансом», 

розпочатим за доби «відлиги»; у регіональному — провідним етнокультурним 

струменем закарпатського малярства, традиціями А. Ерделі, Ф. Манайла, Е. 

Контратовича, А. Коцки, А. Борецького, інших представників старших генерацій 

закарпатських майстрів. Джерелом задумів митця стали спомини дитинства, 

співпричетність селянській праці та карпатській землі [99, с. 76]. 

У контексті диференціації жанрово-тематичного діапазону творчості В. 

Микити особливістю жанрово-побутового спрямування став розвиток образно- 

пластичних концептів, віднайдених у пейзажі та портреті. 

Першим кроком став «Смуток» (1967) — межовий щодо портрету, пейзажу, 

побутового жанру символьний концептуальний твір. Звернення до етнокультурних 

тем під кутом соціальної проблематики відобразило «На чужині» (1967) (Рис. А. 

3.3.1), з дещо декларативним протиставленням образу змарнілого, стомленого 

тяжкою працею селянина «бездушній громаді» велетенського міста (Г. 

Островський) [64, с. 4]. 1969 роком датоване «Ягнятко» — утілення завершеної 

тематично-жанрової етноконцепції митця. 

Зламом 1960—1970-х рр. датовані одно- та багатофігурні композиції, в яких 

сюжетну колізію розгорнуто за посередництвом предикаційного інтер’єрного чи 

екстер’єрного оточення («Самотність», 1970), смислового співвідношення  

статичних композиційних груп («За упокій», 1970; «Обід у полі (З минулого)», 1971) 

або ж розгорнутої колективної дії чи обрядового дійства, що утілюють визначені 

календарним та родинним циклами сенси селянського буття («Збір картоплі», 1970; 

«Звозять сіно», 1971; «Весняні турботи», 1973; «За щастя онука (У сільському 

клубі)», 1973). 
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Так, у «Самотності» (1970) (Рис. А. 3.3.2) тему одинокої старості візуалізовано 

в зображенні занедбаної хижі й зіщуленої постаті — з-поміж закинутого хатнього 

начиння, на застиглій згаслій печі. Безрадісність самотніх днів, пустку та руйнацію 

підкреслено одноманітним ритмом, лаконізмом сумних синіх, вохристо-коричневих 

барв, імперсональністю обличчя — наче стертого, позбавленого індивідуальних 

ознак. Провідна роль у конституюванні образу належить пов’язаній з бідністю, 

нещастям, смертю [267, с. 145—147] семантиці «порожнього»: креденца, лавора, 

діжі, відра. Епічністю позначене полотно «За упокій» (1970) (Рис. А. 3.3.3), де 

холодна синьо-зелена гама, звужений внутрішньокартинний простір, монотонний 

ритм скульптурно-монументальних груп, мерехтливе каганцеве освітлення, 

відтворене згущенням і розрідженням фарб, формують скорботно-урочистий образ й 

нагадують про плинність життя. 

Обрядову серйозність праці підкреслено у «Зборі картоплі» (1970) (Рис. А. 

3.3.4), смисловим центром якого є гіперболізовані руки селянок, що спричинились 

обробці полів. Традиційність і колективність дії увиразнено коловим розташуванням 

постатей, злагодженістю рухів, народномистецькою декоративністю червоних, 

вохристих, синіх гунь і хустин, білих сорочок, багряного осіннього тла. Як і в 

багатьох інших роботах В. Микити, «часовою призмою» зображеного постає образ 

мудрого працьовитого старого, співпричетного вітальним енергіям землі. 

Введення у дію спомину, який проходить перед «внутрішнім оком» (О. 

Федорук) [293, с. 137], спостерігаємо в «Обіді у полі (З минулого)» (1971), що 

закарбував відлуння дитинства митця (Рис. А. 3.3.5). Полотно дихає спокоєм, 

вивершеністю «сакралізованого літургійного часу» (М. Еліаде); сповнюється 

промовленою перед обідом молитвою, віддзеркалює шанобливе ставлення до праці 

й годин спочинку, притаманне родинному оточенню майстра. Умиротвореність 

підкреслено форматом, близьким до квадрата, та композицією: трикутною, 

врівноваженою, чіткою, з іконно вагомою постаттю «верховинської мадонни» — 

символу любові, турбот і чекань. Монументальної узагальненості картині додають 

розташування зображення жінки у верхньому трикутнику перетину діагоналей, а 

схрещення рук — над оптичним центром полотна, дзеркальна симетрія фігур батька 
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і сина, контрастність лапідарних силуетів та теплого світлого тла. Народномистецькі 

інспірації засвідчує довкілля: зелені клапті команиці, на одному з яких, як в оазі 

усталеності в круговерті часу, розташувалась родина, опасисті корови та віз — 

ознака заможного селянського життя [113, с. 92]. Єдність людей та природи й 

значущість землі у житті селянина підкреслено заповненням декоративним 

весняним полем усієї площини полотна. 

Вагомість і предковічну повторюваність трудових дій відображено в «Звозять 

сіно» (1971) (Рис. А. 3.3.6), з урухомленою спіралевим ритмом, наче живою земною 

поверхнею, що займає увесь картинний обшир. Виразними і точними є рухи селян, 

досконало вивчені В. Микитою у с. Річка на Міжгірщині [24], наче з дитячих 

спогадів зринули казково-прекрасні коні («У селі були такі красиві коні, як у 

фільмах», — згадує митець [352]). Утіленню задуму слугує фактура: зовні гладка, 

однак мерехтлива, зіткана з дрібних об’ємних мазків, що відтворюють імлистий 

зимовий день. Майстерність живописця засвідчує тонка гармонізація стриманих 

вохристо-сріблястих кольорів. Відзнакою просторової концепції твору є уявне 

продовження траєкторії руху навантажених сіном ґринджол у «простір глядача», що 

робить останнього «співучасником важливого в гірському селі дійства» [228, с. 54]. 

У закарпатській малярській традиції схоже образно-пластичне рішення зустрічаємо 

в «На власному ґрунті» (1942) Ф. Манайла, головним персонажем якого постає 

щедро скроплена потом, кам’яниста верховинська земля. 

Інспірацію жанрово-побутової творчості В. Микити портретними знахідками 

попереднього періоду підтверджують «Весняні турботи» (1973) (Рис. А. 3.3.7), що 

розвивають концепт «Діда-садівника» (1968). На відміну від узагальненого 

символьного першоджерела, образ мудрого працьовитого старого у картині набуває 

конкретно-часових ознак, а величне предстояння змінюється злагодженою 

колективною дією — опорядкуванням садів на оновленій весною землі. 

Суголосність буття людей та природи підкреслено єдністю пружних замкнутих 

абрисів постатей, стовбурів, гілля. Декоративною є пластика твору, виваженим, 

сповненим сонячного сяйва — поєднання золотавих, зелених, з акцентами біло- 

синьо-червоного, локальних барв. Відчуття щасливої гармонії посилюють близький 
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до квадрату формат та статичність садівника з добрими мудрими примруженими 

очима. Важливого значення набуває семантика плодового дерева — осереддя життя 

[265, с. 70]. Ближчим до «Діда-садівника» є варіант картини з музею м. Кельн 

(1973): стриманіший за колоритом, з більш компактною і динамічною композицією 

та узагальненим потрактуванням образу старого з саджанцем в руках (Рис. А. 3.3.8). 

Беззаперечним досягненням В. Микити раннього періоду творчості є «За 

щастя онука (У сільському клубі)» (1973) (Рис. А. 3.3.9), тематичною основою якого 

слугує народне гуляння, раніше зображуване Ф. Манайлом («Гуцульське весілля», 

1942), Е. Контратовичем («Весілля», 1968), іншими закарпатськими митцями, а 

провідною ідеєю — вітальна повнота народного життя. В основу композиції 

покладено стрімкий, невпинний коловий рух, багаторазово повторений в окремих 

групах, захоплених гуцульською коломийкою, та урівноважений статичними 

постатями біля верхньої і нижньої межі полотна. Хорове начало народної стихії 

підкреслено активною пластикою, розмаєм червоних, вохристих, білих, синіх 

хусток, вуйошів, кучм, гунь, заповненням танцюючими усього картинного простору. 

Привертають увагу майстерна гармонізація тонально зближених локальних барв, їх 

взаємодоповнення у підкресленні декоративності площини; фактурна насиченість 

поверхні, в авторській «енкаустичній» техніці модельованої дрібними об’ємними 

мазками; ледь помітне урізноманітнення деталей, вкраплення у загальний вихор 

відмінних за тоном спідниці чи хустки; поєднання узагальнення з розгорнутими 

комунікативно-психологічними характеристиками постатей та груп. Сюжетної 

інтриги твору додає розташування головних героїв — молодої пари з дитинчам — у 

глибині по центру стіни. Засобом образної виразності постає хвилеподібний простір, 

що наче вібрує у ритм танцю — прийом, у закарпатському живописі раніше 

застосовуваний Ф. Манайлом («Дідо з онуком», 1939). 

Пошук витоків і паралелізмів концепції картини спонукає згадати «Гуцульське 

весілля» (1942) Ф. Манайла, з рапортною пластико-колористичною структурою й 

майстерним відтворенням  стихії  народного життя. Певні аналогії  простежуються з 

«Народним гулянням» (1972) А. Шепи, в якому множинно повторений  коловий 

ритм та розгорнута оповідність підпорядкувані декоративній організації площини. 
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Водночас, від перелічених творів «За щастя онука» відрізняє підкреслена 

скульптурно-пластична вагомість, досягнута монолітністю композиції, звуженням 

внутрішньокартинного простору та монументалізацією форм. 

Особливістю жанрово-побутового доробку В. Микити вважаємо створення 

цілісного епічного тексту, закарпатських «Трудів і Днів». Так, із дидактичним 

епосом полотна споріднила повага до селянської праці, позиція автора як свідка, 

учасника і літописця подій; конституювання образів на межі минувшини і 

сучасності, особистих споминів та історії народного буття; контекстуалізація 

селянського повсякдення у довічний світовий колообіг, систему етичних цінностей 

та світоуявлень горян; піднесеність буденних сюжетів, архаїчна простота, 

ретардаційне зображення трудових дій; константність збірних символьних образів 

— мудрого діда, матері, працелюбних селян; обґрунтування належним та істинним 

повсякденного життя. 

Усталеність відображеної у фольклорному хронотопі (М. Бахтін [45, с. 235]) 

етнокультурної «картини світу» підкреслили монументальна статика, симетрія 

(«Ягнятко», «Весняні турботи»); композиційні трикутні схеми («Ягнятко», «Обід у 

полі»), спіралевий («Звозять сіно») або ж коловий рух («За щастя онука»), 

асоційований з колообігом життя [108, с. 19]. Традиції Ф. Манайла, Е. 

Контратовича, А. Коцки продовжила «карпатська калокагатія» [293, с. 137], 

синкретизм етичного та естетичного начал. 

Показово, що епічність жанрових полотен В. Микити відзначали всі, хто писав 

про творчість митця. Зокрема підкреслювались розробка теми «крізь призму вічних 

сюжетів з їх календарною закономірністю» (В. Мартиненко, 1972, 1980) [165, с. 107; 

166, с. 21]; урочистість атмосфери, сакралізація праці, осмислення її як 

священнодійства (В. Цельтнер, 1972) [299, с. 14—15]; епічність інтонації (Г. 

Островський, 1974, 1979) [56, с. 2; 64, с. 6; 208, с. 16]; змалювання землеробського 

життя не жанрово, а «вагомим, значним, сповненим високого смислу» (О. Воронова, 

1982), відображення усталеного, того, що передається «у селянстві із покоління у 

покоління»  [66,  с.  3];   вказувалось  на  буденну  героїку  і   сакральну   незмінність 

«типажів з вічними заняттями», складання «вселенської шани поколінням, що по- 
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стародавньому, одними і тими ж діями, рухами здійснювали одні і ті ж процеси» (М. 

Сирохман, 2016) [258, с. 10]. Як складники образно-пластичної мови, що 

розкривають епічний задум, розглядалися сповільнений урочистий ритм, «строга 

логіка міцної композиційної побудови» (В. Мартиненко, 1970, 1980) [165, с. 107; 

166, с. 20]; статичність, узагальненість, колористичний лаконізм (З. Куторга, 1972) 

[150, с. 20]; «округлість масивних завершених форм» (В. Цельтнер, 1972) [299, с. 

15]; «матеріальність щільного, вагомого письма, виразність своєрідної фактури», 

пластична єдність, цілісність силуетів, пошук композиційних схем, заснованих на 

«плавних та пружних ритмах замкнених кривих» (Г. Островський, 1974, 1979) [64, с. 

3; 208, с. 18—19]. 

Рідкісним у ранньому доробку В. Микити виходом в інший художній простір 

стали «На Новий рік» (1969) та «Новина» (1970) — найбільш «жанрові» з-поміж 

творів митця. Відзнакою композицій є поєднання сюжетності та іронії, яка, почасти 

веселим пластичним «жартом» («Вечірній дзвін», 1988; «Вікно на Адріатику», 

1990), почасти в плетиві філософських роздумів («Доброго ранку», 1976; «Пужало», 

1981), увійшла в пізніші роботи майстра. Так, розмаїттям почуттів: прагматичних, як 

у кремезного чоловяги, що налаштувався препарувати свинку, та сумних, як у 

літньої верховинки, котра, усвідомлюючи господарчу необхідність, жалкує за 

живою істотою, з якою її споріднило чимало днів, сповнилося полотно «На Новий 

рік» (1969) (Рис. А. 3.3.10), центричною будовою і декоративною стилізацією 

пов’язане з народним дереворізьбленням [249, с. 23]. У картині «Новина» (Рис. А. 

3.3.11) основу композиції утворила компактна жіноча група, розташована на тлі 

гостроверхих засніжених хат і дерев, а провідну інтригу — іронічне протиставлення 

експресії перемовин, відтвореної виразом облич, імпульсивними рухами, спалахами 

червоних, зелених, жовтих, синіх кольорів, та марнотратності пліткарства. 

Безумовним набутком художника вважаємо урівноваження розгорнутої оповідності 

декоративністю полотна. 

Назагал слід погодитися з Г. Островським, що з кінця 1960-х рр. «власне у 

великих сюжетних композиціях, що відтворюють життя, працю та побут 

закарпатського села», В. Микита найповніше розкрив «свої можливості і органічну 
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причетність до тієї магістральної традиції закарпатської школи живопису, яку 

можна було б визначити поняттям людина на землі» [64, с. 3]. З-поміж 

закарпатських митців старших ґенерацій, що вплинули на пошуки художника в 

побутовому жанрі, слід згадати Ф. Манайла, з яким В. Микиту споріднює символьне 

відображення селянського повсякдення, синтетизм художніх рішень, 

монументальність, гіперболізація образоутворюючих деталей, опанування 

народномистецьким досвідом та його інтеграція у станковий твір. Водночас, від 

манайлівських полотен 1920—1930-х рр., заснованих на актуалізації ірраціональних 

язичницьких пластів народного світовідчуття, картини В. Микити відрізняє 

раціональність, життєствердність, навіть у композиціях драматичного змісту, які 

сприймаються частиною величної епопеї життя. Не зустрічаємо у ранніх жанрово- 

побутових роботах живописця й експресіоністичних засобів виразності, властивих 

творчості Ф. Манайла та окремим пейзажам В. Микити кінця 1960-х рр. Важливим 

джерелом інспірацій пошуків митця став досвід Е. Контратовича, хоча плинно- 

мелодійна пластика полотен наставника контрастує з микитівською «міцною 

конструктивністю» [166, с. 21] й монументальністю форм. Певна художньо-стильова 

єдність простежується між В. Микитою та А. Коцкою: в глибинному неподієвому 

зв’язку статичних композиційних груп, рівновазі ідеалізуючого та емпіричного 

начал. 

Дослідження закоріненості жанрово-побутової концепції майстра у світовій 

малярській традиції вказує на малих голландців, Пітера Брейгеля-мужицького (Л. 

Балла, 1981 [318, s. 4]; З. Куторга, 1974 [150, с. 22]; В. Мартиненко, 1970 [165, с. 

107]; І. Поп, 1997 [228, с. 54]; М. Приймич, 2006 [239, с. 14]) та Луї Ленена, у 

полотнах котрого звичні дії та події селянського життя набули монументальних 

ознак. Зокрема, з роботами В. Микити твори французького майстра зближують 

узагальненість постатей та їх розташування у височінь формату, звужений 

внутрішньокартиний простір, сповільнений урочистий ритм, акцентування на 

єдності та зміні поколінь («Родина молочарки», «Селянська родина» та ін.) [99, с. 

82]. 
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Отже, можемо зробити висновок, що сформована в ранніх жанрово-побутових 

полотнах В. Микити етнокультурно інспірована образно-пластична концепція стала 

продовженням традицій закарпатської школи живопису та їх відродженням на тлі 

неофольклорних тенденцій в українському образотворчому мистецтві 1960-х рр. 

Відзнаками творів митця вважаємо епічну репрезентацію народного життя на межі 

спомину та дійсності, з позиції сучасника і літописця, конструктивність, 

раціональну виваженість, тонально-декоративний кольоропис, оригінальну змішану 

авторську техніку, потужну монументальність узагальнених скульптурних форм [99, 

с. 83]. 

Стадіально первинну групу жанрово-побутового доробку В. Микити зрілого та 

пізнього періодів діяльності склали «фольклорно-епічні» [258, с. 10] багатофігурні 

композиції, закорінені в манайлівському «синтетичному» образотворенні та 

образно-пластичних знахідках попередніх років. У 1970-х — середині 1980-х 

найзначнішими з них стали «Ранок на фермі» (1974), «Збір яблук» (1984), «Мірка- 

мішання» (1987). У кінці 1980-х — першій половині 2000-х рр. — «На поточку 

прали» (2001). У пізній творчості — «Зсуви» (2010). 

Так, в «Ранку на фермі» (1974) (Рис. А. 3.3.12), що продовжує тему «Ягнятка», 

відображено єдність людини і природи та вияв у буденності плину життя. 

Особливістю композиції є специфічна «статико-динамічна» структура, заснована на 

контрасті завмерлих у вічних і звичних діях монументальних постатей, 

одухотвореності і м’якої пластики тварин з конструктивністю стрімких лінійно- 

перспективних скорочень — рішення, розвинуте у пізніших роботах митця 

(«Пороги», 1985; «На ґанку», 1997 та ін.). Властива у цілому творам В. Микити 

«рецептивна репрезентативність», завдяки якій відстань між зображенням та 

глядачем наче скорочується, а сприйняття набуває якостей неквапливого 

споглядання, досягнута фронтальним розташуванням окремих фігур. 

Майстерне аранжування рухів, об’єднаних у життєствердну сюїту праці, 

спостерігаємо у «Зборі яблук» (1984) (Рис. А. 3.3.13), що символьністю кольоропису 

та темою збору врожаю перегукується з творами Й. Бокшая («Збір яблук», 1950), Е. 

Контратовича («Збирання яблук», 1969), В. Микити попередніх років («Збір 
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картоплі», 1970). З однією із кращих ранніх робіт живописця «За щастя онука» 

(1972) полотно споріднює вдала гармонізація колових ритмів композиційних груп та 

локальних червоних, зелених, білих кольорів. Етномистецьку інспірованість твору 

засвідчують фольклорні хроматичні маркери довкілля та актуалізація семантики 

яблуні, асоційованої з буйноквіттям життя. Як і в картинах попередніх років, 

художник використовує особливу фактурну дрібномазкову техніку живопису, 

завдяки якій, за зауваженням М. Сирохмана, трударі-верховинці сприймаються наче 

складеними «з грудочок закарпатської землі» [258, с. 14]. 

У «Мірці-мішанні» (1987) (Рис. А. 3.3.14) прадавнє, традиційно чоловіче 

заняття — випас і доїння овець, зображуване й іншими закарпатськими майстрами 

(Ф. Манайло «Доїння овець», 1940), В. Микита трансформував у символ емоційно- 

буттєвого зв’язку людського і тваринного світів. Одвічність дії підкреслено 

суміщенням колового ритму самостійних, однак узгоджених з художнім цілим, 

сюжетних груп, зі схемою трикутника, утвореного постатями селянок у нижніх 

кутах композиції та сценою доїння у центрі і глибині полотна. Прикметою твору є 

«рецептивна візуально-тактильно-слухова синестезія»: виважених рухів, неголосної 

говірки, шелесту трави, шорсткості діжі, запаху свіжоздоєного молока. Тиху радість 

повсякденної праці увиразнено колоритом, заснованим на гармонії білих, червоних, 

вохристих барв. Як і в багатьох інших роботах В. Микити, образного навантаження 

набувають руки, — гіперболізовані, спрацьовані, заскорузлі, що зціжують молоко, 

пестять ягнят, підносять води. Важливим образотворчим засобом постає позачасне 

народне вбрання. 

Безумовним здобутком художника пізнього періоду творчості є «На поточку 

прали» (2001) (Рис. А. 3.3.15), з коловим розташуванням композиційних груп, 

консолідованих статичною постаттю селянки у центрі полотна. Особливістю роботи 

вважаємо майстерне відображення в ритмі форм та кольорових плям емоційної 

піднесеності нелегкої колективної дії та безлічі повторюваних звуків (ударів 

пральника, плюскоту води тощо), що супроводжують прання. Етномистецьку 

інспірованість твору засвідчують лапідарність локального кольоропису, гармонія 

життєствердних червоних, цитринових, вохристих, синіх, зелених барв народних 



174 

строїв, увиразнених блакиттю зимового тла. Відзнаками образно-пластичного 

рішення картини є «стримана негучна інтонація» [271, с. 17], «буденна героїка і 

сакральна незмінність типажів з вічними заняттями» [258, с. 10], змістонаповнена 

статика, позачасна епіка народного життя. 

До «традиційного полюсу» доробку В. Микити належать одно- та 

кількафігурні картини («Ранок», 1980; «З онукою», 1992; «На порозі вічного», 1995; 

«Сестри», 2003; «Після купання», 2005; «Усіма залишена», 2006; «Верховинська 

ідилія», 2014 та ін.), стадіальними «попередниками» яких є «Ягнятко», «Весняні 

турботи», «Дідо-садівник». У жанровому сенсі перелічені полотна поєднують 

ознаки портрету та тематичного живопису, вираз значної ідеї (єдності людини і 

природи, спадкоємності поколінь, плинності життя), картинність, іноді — 

розгорнуту сюжетну предикацію («Ранок», «Після купання»), та узагальнене 

відтворення індивідуальних ознак («Сестри»). Диференціюючи «тематичну картину 

з ознаками портретного жанру» та композиційний «портрет-картину на розвинутій 

сюжетній основі» (В. Рубан) [251, с. 162], поширений у вітчизняному живописі 

1970—1980-х рр., відзначимо перевагу генералізуючих та символьних авторських 

інтенцій у першому та індивідуалізуючих — у другому з означених конвергентних 

жанрових спрямувань. 

Так, «Ранок» (1980) (Рис. А. 3.3.16) з літньою селянкою на порозі хижі в 

оточенні птиці та худоби утілює довічний плин щодення й належить до 

«фольклорно-епічного» (М. Сирохман) напряму пошуків митця. Особливістю 

композиції є співпадання абрису дверей з межами формату, яке «ущільнює» 

внутрішньокартинний простір, надає вагомості зображеному та долучає до події 

глядача. Ідею тяглості життя у зміні поколінь візуалізовано у полотні «З онукою» 

(1992) (Рис. А. 3.3.17), що виразною пластикою та насиченою колористикою 

статичних постатей на тлі вибілених зимою хиж перегукується з творами А. Коцки 

та В. Микити 1970-х рр. («Новина», 1970). Народномистецьку інспірованість 

образно-пластичного рішення картини засвідчують декоративні, чіткі, узагальнені 

абриси, співприродні дереворізьбленню, локальний кольоропис, акцентування на 

художньому  значенні  площин.  Продовженням  теми  «Самотності»  (1970)  з циклу 
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«Старе Закарпаття» та підтвердженням сталості інтересу В. Микити до образів 

літніх людей слугують «Усіма залишена» (2006) (Рис. А. 3.3.18) й «Давно моє, 

давно» (1995) (Рис. А. 3.3.19), з жіночою та чоловічою старечими постатями на тлі 

асоційованої зі смисловим центром селянського дому, просякнутої блакитним 

сяйвом (згадаймо Ф. Манайла) згаслої печі. 

Серед кращих у доробку В. Микити — композиція «На порозі вічного» (1995) 

(Рис. А. 3.3.20), заснована на протиставленні реального та мисленнєво- 

споминального часопросторових вимірів. Перший, звужений старечою неміччю, 

виокреслено почорнілою стіною хижі, лавою, сходами ґанку, зовнішньою межею 

полотна. Безмежжя іншого віддзеркалено у мудрих, самозаглиблених, 

синхронізуючих минуле і сьогодення поглядах літніх селян. Значущість «переходу у 

вічність» підкреслено монументальністю та урочистою статикою постатей, 

смиренністю, зосередженістю й тихим смутком облич, стриманим, майже 

монохромним, вохристо-умбровим колоритом, позачасністю народного вбрання, 

дрібнофактурною поверхнею, асоційованою з плином років. Важливим елементом 

образної виразності постають руки — гіперболізовані, зморшкуваті, що наче 

спочивають на схилі життя. Символьного значення набуває зіставлення реального 

порогу хижі з образом «порогу вічного» в свідомості зображених і глядача. 

Інше образно-пластичне рішення віднаходимо в «Цімборках» (2000) (Рис. А. 

3.3.21), які народномистецькою життєствердністю, гармонією локальних насичених 

кольорів, що відтворюють запал молодості і «доповнюються навзаєм, відтіняють або 

підкреслюють сутність декоративної площини» [293, с. 132], перегукуються з «За 

щастя онука», «Збором яблук» «На поточку прали». Гімном жіночій красі в її 

конкретно-етнічному вияві сприймається «Після купання» (2005) — з красивою, 

ніжною і сильною, молодою селянкою, що вийшла з купелі та наче всотувала 

вітальність води (Рис. А. 3.3.22). Контрастом до м’яко модельованих жіночих 

об’ємів слугує накинута на плечі важка кожушина — монументальний трикутний 

центр полотна. Відлуння «Ягнятка» та мандрівок В. Микити верховинськими селами 

помічаємо у зображенні дитинної тваринної істоти, що ледь зіп’ялася на ніжки й 

потребує уваги людей. Творче використання елементів раніше віднайдених образно- 
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пластичних рішень засвідчують включення світлого ґрунту у кольороструктуру 

полотна, вікно у зимове засніжжя, модельовані корпусними об’ємними мазками 

предмети верховинського побуту — керамічна тарель, діжа, біло-синьо-червоні 

верета, що наче зійшли з натюрмортів митця. 

«Карпатським мадоннам» Ф. Манайла, А. Борецького, А. Коцки, Е. 

Контратовича суголосить «Верховинська ідилія» (2014) (Рис. А. 3.3.23), що поєднує 

іконну узагальненість з конкретикою спогадів майстра. Так, виявом «тотальної 

закарпатської правди», «правди в минулому» (М. Сирохман) [258, с. 10] є злиденні 

хижі, пошерхлі стовпчики ґанку, постоли, онучі, гуня, хустка та обличчя — молоде, 

красиве і ніжне, однак сповите гіркотою життя. 

До «новаційного полюсу» жанрово-побутових пошуків В. Микити належать 

композиції, в яких символьне зіставлення поодинокої постаті та лімінальних локусів 

дверей, вікна, ґанку, арки, воріт, дороги, роздоріжжя відтворює тріаду «час—рух— 

простір» й глибинні змісти буття. У багатьох із них лінійно-перспективні 

скорочення ототожнюються з рухом часу, плином життя («У чеканнях», 1977; 

«Пороги», «Завжди в турботах», 1985). Наскрізною темою творів постає 

упізнаванний узагальнений образ матері, що виструнчує «внутрішньотекстові» 

домінанти та відсилає до відомого портрету 1960-х рр. («Моя мамка», 1967) [100, с. 

100]. Стрижнем серії є релігійна проблематика, духовне відродження Вітчизни і 

народу на зламі сторіч («До храму», 1990; «На роздоріжжі», 1993; «У сяйві дерева 

з’явився Ти», 1995). 

Чи не уперше «локус переходу» з’являється в полотні «У чеканнях» (1977) 

(Рис. А. 3.3.24) з зображеннями ґанку — місця, де «зустрічають гостей, виглядають і 

проводжають рідних <…>, працюють і спілкуються» [258, с. 16], та дерева — 

символу світу й життя. Чекання як жіночу долю відтворено зміщенням постаті 

літньої селянки углиб простору, асоційованого з роками материнських турбот і 

надій. Смирення похилих літ підкреслено притишеністю зеленаво-блакитних та 

жовто-умбрових барв, а контраст затишку обійстя та світового безмежжя — 

фрагментом дороги, знаком земних шляхів. Зв’язок образно-пластичної концепції 

твору з ідеєю вселенського колообігу відображає початкова назва, під якою він 
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експонувався на Обласній художній виставці 1977 р. — «І знову весна» [21.19, арк. 

25]. Схожу образно-пластичну структуру має «На ґанку» (1997) (Рис. А. 3.3.25), де 

стрімкі лінійно-перспективні скорочення, ототожнені зі струмом часу, 

протиставлено статичній постаті старої, що перебирає зілля й цим та іншими 

невигадливими заняттями структурує життя. Єдність вселенських ритмів та 

верховинських «праць і днів», трансцендентного та земного відтворено в «Дай, 

Боже, добрий день» (1992) (Рис. А. 3.3.26) з літньою селянкою на ґанку, 

ґринджолами на дорозі, осяяним сонцем вранішнім зимовим довкіллям, вервечкою 

ошатних обійсть [95, с. 65—66]. 

Образне осмислення дверей, порогу, воріт — символів переходу від «свого» до 

«чужого» простору, об’єктів і локусів апотропеїчних дій [264, с. 438—442; 265, с. 

25—26; 266, с. 534—539; 267, с. 173—174, 176], та переступання як здолання 

перешкод [267, с. 13], зустрічаємо в полотнах 1980-х рр. Так, у «Порогах» (1985) 

(Рис. А. 3.3.27) рух малюка у білій сорочині, що зіп’явся ніжкою на поріг, 

асоційовано зі шляхом з затишшя дитинства та обійстя у вир невідомих далеких 

світів; з «порогами у життя», яких «много потрібно перейти» [24]. Особливістю 

картини є раніше не притаманне В. Микиті «класичне» формотворення, імовірно, 

інспіроване властивим українському мистецтву 1970—1980-х рр. «діалогом з 

класикою» [127, с. 480] та зразками ренесансного живопису, споглянутими в Італії у 

середині 1980-х рр. [24]. Припускаємо, що зацікавлення класичним спадком 

спонукали роботи Т. Яблонської («Стара Флоренція», 1973 та ін.), з якою майстер 

спілкувався впродовж років. 

В полотні «Завжди у турботах» (1985) (Рис. А. 3.3.28), з постаттю матері на 

подвір’ї, сприйнятою з інтер’єру селянської хижі, відстань до смислового центру 

композиції асоціюється з шляхом з сьогодення у минуле, з дійсності у спомин, 

консолідує просторовий та часовий виміри. Задум увиразнює семантика порогу як 

сакрального перехідного локусу, пов’язаного з культом предків, потойбіччям [267, с. 

173—174, 176], та дверей і вікна як медіаторів «цього» і «того» світів [266, с. 534— 

536]. Особливістю картини вважаємо діалогічний зв’язок з портретом «Моя мамка» 

(1967) та упізнаванність дерев’яної лави і столу ракошинського дому, збережених у 
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майстерні  В. Микити  й відтворених у низці  робіт («Інтер’єр мамкиної хати», 1988; 

«Після купання», 2005; «Моя колиска», 2008 та ін.). Усталеність формотворчих 

принципів художника засвідчують взаємодоповнення холодних і теплих тонів, 

щільна фактура, включення фрагментів ґрунту у кольороструктуру полотна. 

Не воднораз у творах В. Микити зринає образ дороги як символу духовно- 

національного відродження («Повернення», 1993; «До храму», 1990) та вибору 

життєвих шляхів («На роздоріжжі», 1993). Так, у композиції «До храму» (1990) 

знаковість події підкреслено гранично виразним зображенням церкви, хреста, воріт 

та урочистістю ходи селянки, що скоряє схил. У створеній незабаром після здобуття 

Незалежності картині «Повернення» (1993) (Рис. А. 3.3.29) верховинка, що по 

бездоріжжю долає простір проти активної горизонталі формату, за інтерпретацією 

автора [24], символізує тернисте повернення до національних корінь. У полотні «На 

роздоріжжі» (1993) (Рис. А. 3.3.30) постать юнака перед придорожнім хрестом, 

уподібненим дійсному Розп’яттю, уособлює моральний вибір у  вирі 

релятивізованих цінностей та невизначених смислових перспектив [24]. 

Особливістю образно-пластичної концепції твору є перегук з картиною Т. 

Яблонської «Юність» (1969), де знаком життєвих змін слугує «переправа через 

воду» [267, с. 11—13] — озеро в оточенні юно-зелених ланів. Експериментальний 

характер пошуків В. Микити засвідчують локальні, яскраві цитринові, помаранчеві, 

брунатно-сині, фіолетові барви, що відсилають до експресіоністичного досвіду 

закарпатського живопису 1920—1930-х рр. [95, с. 65—66]. 

Особливу модифікацію шляху — сакралізованого шляху до Єрусалиму, 

відображено у «Вербній неділі» (1994) — заснованому на діалозі з іконописом, 

формотворчо новаційному творі митця (Рис. А. 3.3.31). 

Вагому частку доробку В. Микити утворюють анімалістичні композиції, 

інспіровані враженнями дитинства, стихійним народним пантеїзмом, картинами Ф. 

Манайла 1930—1940-х рр. («Хлопчик з ягнятком», «Кошара», 1937; «Доїння овець», 

1940; «Табун гуцульських коней», 1947). Так, вже в ранній творчості художника 

(«Ягнятко», 1969) анімалістичні мотиви слугували відображенню об’єднаності 

буттєвим колообігом природного і людського світів. Анімалістична образність 
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одержала розвиток в «Ранку на фермі» (1974), «Мірці-мішанні» (1987), «Повені» 

(2001), «Після купання» (2005), почасти — в увиразненні провідної ідеї робіт 

(«Зона», 1990; «Повернення», 1993). Прикладом емансипації анімалістичних 

сюжетів з жанрово-побутового контексту стали «Вівчарня» (1989) та «Овеча 

кошара» (2004) (Рис. А. 3.3.32), з одухотвореними образами овечок з ніжним і 

покірним нахилом голів. В полотні «На сходах старої хати» (2004) (Рис. А. 3.3.33), 

що композиційно перегукується з більш раннім «Ранком» (1980), зображення 

чепурних кур, півня, господарчого реманенту, тарілки з кормом, відра з водою, 

віддзеркалило невигадливу гармонію повсякдення та піклування людей про тварин. 

Етичні істини в образній формі, на матеріалі життєвих спостережень, розкрито 

в «Доброму ранку» (1976) (Рис. А. 3.3.34), з когутом у вікні перетвореної на курник 

закинутої хижі й вервечкою ошатних обійсть. За інтерпретацією автора [24], 

провідною ідеєю твору став заклик до збереження архітектурно-культурного спадку, 

занедбаного в гонитві за добробутом й зведенні заможних домівств. В «Пужалі» 

(1981) (Рис. А. 3.3.35) руйнацію смислових ієрархій відтворено зламами кармінно- 

зеленого простору, бентежною синявою неба та своєрідною смисловою інверсією, 

завдяки якій не опудало відлякує птахів, а птахи нищать його. 

Принагідно зауважимо, що у закарпатському живописі, попри закорінений в 

архаїчних пластах етнокультури пантеїзм світобачення, анімалістика не набула 

значного поширення та обмежилась кількома десятками полотен 1930—1970-х рр. 

[295, с. 270]. Окрім Ф. Манайла, до анімалістичних тем звертався А. Коцка, зокрема 

у композиції 1930-го року («Коні»), сповненій стихійної енергії красивих і сильних, 

гнідих, сивих, багряно-червоних коней. Анімалістичні мотиви зустрічаються у 

доробку Й. Бокшая («Колгоспна отара на полонині», 1950; «Зустріч на полонині», 

1961), А. Борецького («Вивіз лісу», 1947), Г. Глюка («Колгоспне життя», 1957; 

«Молотьба», 1958; «Вечір у полі», 1973). 

За переконанням ужгородського дослідника П. Ходанича, у наступних 

мистецьких генераціях саме В. Микита «повернув у закарпатське малярство 

манайлівське розуміння сакральності анімалістичного образу» [295, с. 273] й, на 

відміну від міфопоетичних полотен наставника, дав реалістичне лірико-епічне 
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потрактування природного життя. Сталий інтерес до анімалістистики 

продемонстрували Ю. Герц, І. Ілько, Т. Данилич, І. Бровді. У ранніх творчих 

пошуках до неї звертались В. Скакандій та В. Вовчок [295, с. 270]. 

Назагал можемо зробити висновок, що жанрово-побутові композиції посіли 

чільне місце у творчості В. Микити 1970—2010-х рр. Засновані на досвіді 

попереднього періоду та формотворчих експериментах, вони утворили цілісну 

внутрішньодіалогічну текстуальність й засвідчили професійний поступ митця. До 

«традиційного полюсу» жанрово-побутового доробку майстра відносимо написані в 

авторській змішаній техніці фольклорно-епічні багатофігурні полотна, позначені 

етико-естетичним осмисленням народного буття («Ранок на фермі», 1974; «Збір 

яблук», 1984; «Мірка-мішання», 1987; «На поточку прали», 2001 та ін.), та одно- й 

кількафігурні композиції, межові щодо «портрету-картини на сюжетній основі» і 

жанрово-побутового живопису («Ранок», 1980; «З онукою», 1992; «На порозі 

вічного», 1995; «Після купання», 2005; «Усіма залишена», 2006; «Перепочинок на 

полонині», 2012; «Верховинська ідилія», 2014). До «полюсу новації» — символьні 

твори зі статичною поодинокою постаттю у лімінальних локусах воріт, ґанку, вікна, 

порогу, дверей, дороги, роздоріжжя, що відобразили єдність «часу—руху— 

простору» та в концепті «переходу» утілили колізії людського життя («У чеканнях», 

1977; «Пороги», «Завжди в турботах» 1985; «До храму», 1990; «Повернення», «На 

роздоріжжі», 1993; «У сяйві дерева з’явився Ти», 1995). Істотною пластичною 

новацією 1970—2010-х рр. вважаємо урізноманітнення технічних рішень, 

застосування поряд зі щільною, візуально об’ємною фактурою та авторською 

змішаною технікою експресивного, вільного, локального письма. Важливою 

сторінкою творчості В. Микити стало звернення до анімалістичної теми, 

відтворення єдності усього живого та вираз у притчовій формі моральних істин 

буття («Доброго ранку», 1976; «Пужало», 1981; «Вівчарня», 1989; «Овеча кошара», 

2004 та ін.) [106, с. 53—54]. 
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Відзнакою пошуків В. Микити в жанрі натюрморту стала «смислова» 

інтенційність творчості та реалізація «діахронно-синхронної» еволюційної моделі, 

заснованої на поверненні до віднайдених образних рішень та їх переосмисленні у 

пізніші роки [102, с. 214]. 

У ранній період творчої діяльності натюрморти утворили незначну частку 

доробку митця. Тенденція не видається випадковою з огляду на те, що у 

закарпатському живописі жанр був «найменш задіяним», а інтерес до нього 

поглибився лише у 1920—1930-х рр. [156, с. 11]. За зауваженням І. Луценко, 

найактивніше до натюрмортів звертались Й. Бокшай, А. Ерделі, Е. Грабовський 

[156, с. 11]. Згодом — А. Коцка, у колірно-асоціативних декоративних композиціях. 

Поодинокі натюрморти, переважно квіткові композиції, увійшли до доробку А. 

Борецького («Натюрморт на тлі вікна», 1940-і рр.; «Польові квіти», кінця 1950-х рр. 

та ін.). Колірно дзвінкі декоративні твори на обласних художніх виставках 

експонував Е. Контратович («Натюрморт з тюльпанами», 1969). Постановки з квітів 

та предметів домашнього вжитку писав Г. Глюк («Натюрморт», 1958 та ін.). У 1970- 

х рр. натюрморти, уподібнені вівтарям зникаючого верховинського побуту, створив 

Ф. Манайло. 

З молодшого покоління живописців до жанру зверталась Е. Медвецька («З 

мого вікна», 1969; «Натюрморт» [10]). Яскраві і виразні композиції з дерев’яного 

начиння верховинських хиж та букетів квітів на тлі стилізованих гір залишив А. 

Шепа («Натюрморт із соняхами», 1960-ті рр.; «Натюрморт», 1960—1970-ті рр. та 

ін.). На ґрунті кубістичного формотворення гуцульські мотиви утілив Ф. Семан 

(«Гуцульський натюрморт», 1960-ті рр.). Квіткові постановки з майстерною 

партитурою локальних колористичних площин, відтінених темним контуром, 

створив В. Габда («Польові квіти», 1954; «Цикламени», 1969; «Цинії у синьому 

глечику», 1970). Щедробарв’я святкового столу віддзеркалило у стилізованих 

натюрмортах І. Ілька («Святковий стіл», 1966; «Святкова вечеря», 1967). У вільній 

широкій манері низку квіткових композицій репрезентував А. Кашшай 
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(«Натюрморт з червоними герберами», кінець 1960-х рр.; «Натюрморт з 

хризантемами», 1967 та ін.). Назагал в аналізованому жанрі особливостями 

закарпатської школи живопису стала увага до формально-пластичних завдань, 

виразності кольору, ритму, композиції, утілення в зображеннях старовинних 

автентичних речей світоуявлень горян. 

У перших, виконаних олією на картоні, натюрмортах В. Микити, що 

експонувалися на Обласній звітній виставці молодих художників у клубі Спілки 

(«Квіти на драбині», 1959), Х Обласній виставці художників Закарпаття (1959) 

(«Натюрморт», 1958) та Республіканських художніх виставках у Києві 1959—1961- 

му рр. («Кімнатні квіти», 1959; «Весняне вікно», 1961), помітні напружені шукання: 

пластичної мови, типів композиції, імпресійних колористичних співзвуч. 

У найбільш ранньому з творів, «Натюрморті» (1958) (Рис. А. 3.4.1), що нині 

зберігається в Ужгороді у родині Вартів [21.17, б.а], автор наче випробовує 

можливості густої колірної маси, широким скульптурним мазком моделює об’єм, 

сягає гармонії соковитих рефлексів, контуром означує абриси, підкреслює 

самоцінність площин. Вибудовує лаконічну, пронизану ерделівськими відлуннями, 

конструктивну композицію: виноградне гроно, яблуко, груша, склянка води на 

нейтральному тлі. 

Пленерна дзвінкість барв та корпусне письмо приваблюють в «Квітах на 

драбині» (1959) (Рис. А. 3.4.2) — першій спробі екстер’єрних, «дворових» 

(визначення В. Микити) [258, с. 20] робіт. У «Весняному вікні» (1961) (Рис. А. 

3.4.3), написаному у вільній широкій манері, зі збереженням конкретності натурного 

мотиву, вперше з’являється мотив вікна як межі «свого» і «чужого», зовнішнього 

просторів [266, с. 534]. Образно вмотивоване поєднання натюрморту та краєвиду 

зустрічаємо в «Початку весни» (1971) (Рис. А. 3.4.4), де хатні квіти, паростки у 

склянці й скресаюча крига між ще застиглих берегів символізують зв’язок 

природного і людського світів. 

Відкритістю до інтерпретацій позначена «Тиша» (1972): з оповитими 

сутінками креденцем, книгою, окулярами, букетом хризантем, годинником, що 

символізує спливання часів (Рис. А. 3.4.5). Схожість композиційних елементів 
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натюрморту (книги, імовірно Біблії, та окулярів) з деталями портрета «Мій нянько» 

(1954), введення до композиції виміру часу, актуалізація багатоаспектної семантики 

тиші і надвечір’я, дозволяє стверджувати, що твір має меморіальний характер й 

виявляє синівську шану митця. Суміщення зображення із зовнішньою межею 

полотна підкреслює значення предметів як «співмешканців людей <…>, з роком 

народження і власною біографією, що налічує сотні років» [258, с. 18]. Як і в 

багатьох ранніх творах В. Микити, особливої виразності тонально зближені барви 

набувають завдяки дрібномазковій фактурі, технічну природу якої живописець не 

розкриває до цих пір. 

Символізм, однак й певна декларативність, простежуються в натюрморті «До 

сонця» (1972) (Рис. А. 3.4.6) з зображенням хатньої рослини та метелика на тлі 

пронизаної сонячним промінням скляної стіни. 

Найвищого художнього узагальнення В. Микита сягає у полотні «Незабаром 

весна» (1973) (Рис. А. 3.4.7), де розташовані на дощатому столі, у синяві надвечір’я, 

керамічні глечики із зеленими паростками символізують архаїчний мікрокосм 

верховинської хижі у коловерті пір року, ночі та дня. Утіленню задуму слугують 

мерехтлива поверхня, поєднання коричневих та синіх, тонально зближених 

глибоких кольорів, розрідження та згущення фарбової маси, що асимілюють тон 

ґрунту у пластикоструктуру полотна. 

Загалом маємо підстави стверджувати, що кінець 1950-х — початок 1970-х рр. 

у творчості В. Микити став часом формування авторської концепції «смислового» 

натюрморту, найінтенсивніший розвиток якої припав на 1990—2000-ні рр. На зламі 

1950—1960-х у композиціях митця простежують імпресіоністичні зацікавлення, 

постімпресіоністичні інспірації А. Ерделі; у вагомій матеріальності та самоцінності 

предметів традиційного верховинського побуту помітні впливи Ф. Манайла. З 

огляду на властивий закарпатському малярству народномистецько-модерністичний 

синтез, вважаємо не випадковим, що пошуки В. Микити та художників його 

покоління зреалізувались саме у цій, етномаркованій, сповненій сміливих стильових 

шукань, образно-пластичній площині [102, с. 217—218]. 
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У зрілій та пізній діяльності майстра одержали розвиток три типи композицій: 

закорінені у фольклорі, народному мистецтві, споріднені зі знахідками Ф. Манайла, 

натюрморти — «вівтарі зникаючого верховинського побуту» зі старовинними 

рукотворними речами «з роком народження і власною біографією, що налічує сотні 

років» [258, с. 18]; символьні полотна, що відображають різні плани буття (дім та 

світ; сучасність, спомин і минувшину; мистецтво і життя); флористичні: по- 

ерделівські динамічні, сповнені грою ліній та колірних співзвуч («Натюрморт із 

шкляною вазою», 1995 (Рис. А. 3.4.8); «Літній натюрморт», 1999; «Святковий 

букет», 2005 (Рис. А. 3.4.9) та ін.), або ж виважено конструктивні («Квіти у 

селянській хаті», 2004 (Рис. А. 3.4.10), засновані на актуалізації протокубістичних 

зацікавлень митця («Квіти під вікном», 2010 (Рис. А. 3.4.11). 

Прикладом перших є «Запізніла весна» (1997) (Рис. А. 3.4.12), що звуженим 

картинним простором, образним осмисленням лімінального локусу вікна, 

контрастом затишку домівства та пізнього весняного засніжжя перегукується з 

раннім натюрмортом «Початок весни» (1971). З полотном «Незабаром весна» (1973) 

твір споріднює тонально зближене колористичне рішення, щільна фактура поверхні, 

ретельне моделювання предметів традиційного селянського побуту (кахлей, діж, 

сердака) та їх піднесення до знаків народного буття. Схожі образно-пластичні 

рішення віднаходимо в «Селянському натюрморті» (1993) (Рис. А. 3.4.13), 

«Гуцульському натюрморті» (2002), «Верховинській атрибутиці» (2011), де, подібно 

до Ф. Манайла, епічно, монументально, вагомо, художник зафіксував зникаючу 

автентичну предметність Карпат. 

Варіацією теми слугують композиції з повсякденних старовинних речей 

(дерев’яного і поливаного посуду, рушників, верет тощо) та предметів-символів 

релігійних свят (писанок, свічок), що сполучають сакральне і профанне, 

контекстуалізують буденність в обрядове буття («Різдвяний натюрморт», 2006 (Рис. 

А.   3.4.14);   «Новорічний   натюрморт»,   2007;   «Натюрморт   на   коляди»,   2008; 

«Натюрморт з писанками», 2011 (Рис. А. 3.4.15). У низці робіт присутнє 

«зображення у зображенні», як у «Великодньому натюрморті» (1993) (Рис. А. 

3.4.16),  де  автоцитата  «Народної  готики»  розширює  семантичне  поле  твору  й 
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підкреслює ціннісно-смислову універсність життя. Відзнакою   картин  є 

народномистецька декоративність,  ритмізованість, актуалізація символьного 

потенціалу локальних — синіх, зелених, червоних, золотавих — яскравих кольорів, 

включення орнаментальних фрагментів тканин і верет у пластикоструктуру полотна. 

Дуалізм як  творчий принцип  і  принцип світоустрою  притаманний 

натюрмортам,   що відображають  опозицію розмежованих вікном  «свого» та 

«чужого» просторів, дому і довкілля, родинного затишку й безмежжя Карпат 

(«Золотий дощик», 2000; «Топінамбур», 2002; «Вікно в сад», 2008; «Квіти під 

вікном»,   2010).   У   багатьох   випадках   антитеза   увиразнена   пластично,   як   у 

«Весняному вікні» (1998) (Рис. А. 3.4.17), де чіткий ритм горщиків з червоно- 

жовтими хатніми квітами в облаштованому людиною обійсті контрастує з 

експресією абстрактних плям садових барв. Почасти вікно уподібнюється картинній 

рамі, що окреслює самостійну композицію, «пейзаж у натюрморті» («Запізніла 

весна», 1997; «Золотий дощик», 2000), як у «Золотому дощику» (Рис. А. 3.4.18), де 

коловерть часів і відродження природи символізує перша квітка весни на тлі снігів 

та гір. Принагідно зауважимо, що виокремлені вікнами, дверима, арками 

самодостатні композиційні одиниці характерні для пейзажів та жанрово-побутових 

полотен художника («Доброго ранку», 1976; «У чеканнях», 1977; «Ґанок», «Новий 

день», «З-під прибука», 1979; «Завжди у турботах», 1985; «Дай, Боже, добрий день», 

1992). 

В «Зів’ялих хризантемах» (1976) уперше в творчості В. Микити, зіставленням 

згасаючого букета та розпочатої картини, утілено антитезу дійсності і мистецтва як 

проминального та вічного буття (Рис. А. 3.4.19). Сухі або в’янучі квіти з сумною 

прощальною красою — символ цвітіння і занепаду, смерті і життя — зустрічаємо у 

пізніших творах митця («Натюрморт із сухими квітами», 1995; «Зів’ялі квіти», 1999; 

«Сухі квіти з свічкою», 2001 (Рис. А. 3.4.20); «Живі та сухі квіти», 2003 (Рис. А. 

3.4.21); «Зів’ялі ромашки», 2006; «Засушені квіти», 2008 (Рис. А. 3.4.22). 

У полотні «Пам’яті мамки» (1983), з графічним посмертним портретом, 

поминальною свічкою, сухим колоссям та фіолетово-жовто-білими хризантемами, 

розташованими у підкреслено звуженому, наче стиснутому болем, картинному 
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просторі, візуалізовано вимір часу та створено образ гіркої втрати майстра (Рис. А. 

3.4.23). 

Розмаїттям образно-пластичних рішень позначені флористичні композиції, що 

суголосять непримхливій красі селянської оселі («Літній натюрморт», 1999; «Квіти 

у селянській хаті», 2004; «Фіалкові ромашки», 2006 (Рис. А. 3.4.24) або ж 

захоплюють південною екзотикою, яка, на думку І. Павельчук [210, с. 37], 

підтверджує постімпресіоністичні пріоритети художника («Філодендрон», 2003 

(Рис. А. 3.4.25); «Рожеві лілії», 2006; «Азаліс», 2008). У низці натюрмортів букет 

асоційовано зі святом («Святковий букет», 2005; «Квіти на день народження», 2010; 

«На день народження», 2013), узагальнено і трансформовано в урочистий, 

асоціативно-музичний кольоропластичний ритм («Ювілейний натюрморт», 2016) 

(Рис. А. 3.4.26). 

У 1990-х рр. в доробку В. Микити з’являються метажанрові роботи, що 

поєднують ознаки натюрморту та символьної тематичної композиції, зокрема 

«Воскресіння» (1995) (Рис. А. 3.4.27), з автентичними сорочкою і запаскою, до свята 

видобутими зі старої дерев’яної скрині: репліками-звертаннями до «символів-знаків 

народного побуту» [293, с. 137], реальними предметами, завдяки світлотіньовому 

моделюванню філігранно вписаними у пластикоструктуру полотна. 

Образно-пластичним відповідником пізнім «дворовим» творам художника у 

ділянці натюрморту є крупнопланові фрагменти хатнього начиння — подій та життя 

людей («Шуфлядка», «Залижник», 1989 (Рис. А. 3.4.28); «Куделя», 1995). 

Своєрідним знаком-символом творчості В. Микити, індивідуальною «точкою 

відліку у просторі та часі», постає інтер’єр ракошинського обійстя — з колискою, 

портретом матері, креденцем, старовинною лавою, веретами, квітами — 

реконструйований в ужгородській робітні майстра («Інтер’єр мамкиної хати», 1988 

(Рис. А. 3.4.29); «Моя колиска», 2008 (Рис. А. 3.4.30). Свідок микитівських «праць і 

днів», він не воднораз — символьним образом, що поєднує засіви та пожинки, — 

зринає у портретах, натюрмортах, тематичних полотнах митця («Покоління», 1984; 

«Завжди у турботах», 1985; «Квіти у селянській хаті», 2004; «Святковий букет», 

2005; «Фіалкові ромашки», «Зів’ялі ромашки», 2006). 
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«Полюс новацій» доробку В. Микити утворили полотна, об’єднані автором 

назвою «модерне», та художні експерименти 1960—2010-х рр. Передумовою 

пошуків митця став властивий закарпатському живопису синтез сучасних засобів 

художньої виразності і «локальних культурних форм» [327, s. 2], зреалізований А. 

Ерделі, Ф. Манайлом, Е. Контратовичем [109, с. 920—921], й розвинутий в 

«експериментальному напрямі» крайового малярства 1960—1980-х рр. [95, с. 96]. 

Спонукою слугувало переконання, що ідея підказує форму, яка найповніше 

розкриває задум: у кольорописі, композиції, грі ліній та площин [24]. 

Вже у ранній період творчості В. Микиту зацікавили образоутворюючі 

можливості фактури, увиразнені авторською змішаною технікою в картинах 1960— 

1980-х рр. У багатьох із них, змішуючи фарбові пігменти з бджолиним воском, 

художник вивершив зіткану з безлічі дрібних об’ємних мазків, однак зовні гладку 

живописну поверхню, яка надала композиціям художньо продуманої архаїчності або 

ж     підкреслила    причетність     зображених     карпатській     землі     («За упокій», 

«Надвечір’я».ю 1970; «Звозять сіно», 1971; «Початок весни», 1971; «За щастя 

онука»,   «Зимовий   мотив»,   «Тиша»,   1972;   «З   верха   на   верх»,  «Самотність», 

«Незабаром весна», 1973; «Збір яблук», 1984; «Верховинська атрибутика», 2011). В 

інших вдався до комбінації олії, темпери, акрилу, емульсії, що розширило 

формотворчі  можливості  та  акцентувало  декоративність  площин  («Арки»,   1978; 

«Незламне», «Хати біля потічка», «Осінні дерева», «Осінь в лісі», 1993; «Нічний 

пейзаж», 1994; «Імпровізація пейзажу», «Ритми пейзажу», 2012; «Сліпа Вібрація», 

2016). Смислотворчого значення набули незвичні у живописі матеріали, зокрема 

листове золото [24], яке у другому варіанті портрету «Невропатолога Д. 

Снігурського» (1968), початково написаного на оливковому тлі, довершило 

одухотворений образ та підкреслило зв’язок з сакральномистецькою традицією. 

Сміливою новацією в закарпатському живописі 1960—1980-х рр. став колаж, 

застосований зокрема у другому варіанті «Ягнятка» (1969), де зображення овець та 

сердак написано сумішшю олії, тирси, піску [24]. Розходження технічного рішення 
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твору з приписами «соцреалізму» підтверджує свідчення В. Микити, що на 

республіканській виставці 1970 р. у Києві полотно викликало закиди у формалізмі, і 

його довелося замінити на перший, олійний варіант [24]. 

Перехід в «об’ємну площину», «конструювання простору в живописі» 

демонструють «Пужало» (1981), «Плач вічної лози» (1988), «Зона» (1990), 

«Гуцульський натюрморт» (2002), «Портрет Бокшая» (2011), де оригінальних 

фактурних ефектів майстер досягає поєднанням олії, темпери, акрилу, ворсу, марлі, 

дерев’яних планок [24]. 

«Розширення ареалу твору», нівеляція межі між простором життя і простором 

мистецтва, простором картини і «простором глядача» помітні у «Воскресінні» 

(1995), з автентичними вишиванкою та запаскою, завдяки світлотіні інтегрованими в 

пластикоструктуру полотна. Іронічну транскрипцію прийому зустрічаємо у «Вікні 

на Адріатику» (1990), заснованому на контрасті прозаїчної білизни на мотузку 

обабіч вікна та романтики адріатичного бризу, асоціативно відтвореного градаціями 

білих, блакитних, вохристих барв. 

Експериментальну спрямованість пошуків В. Микити підтвердив вільний рух 

у просторі стильових ресурсів: імпресіоністичних — у ранніх творах; 

неофольклорних, заснованих на актуалізації художніх кодів епосу та народного 

мистецтва, — у жанрово-побутових полотнах; постімпресіоністичних, 

протокубістичних — у пейзажах, портретах, натюрмортах [95, с. 96—98; 99, с. 78; 

102, с. 215; 105, с. 262; 109, с. 920—921]. 

Особливостями художнього експерименту в творчості майстра стали образно- 

змістова доцільність та діалог з традицією, у якому новація увиразнила усталені в 

крайовому малярстві теми і стильові форми. 

Найповніше новаційний вектор творчості В. Микити відобразили композиції, 

поєднані художником назвою «модерне», поява яких припадає на кінець 1980-х рр. 

Створені в часи «реабілітації» раніше табуйованих художніх течій, зродження в 

мистецькому середовищі Ужгорода трансавангардних рухів [55, с. 285] та 

урізноманітнення індивідуальних пошукових стратегій, вони зберегли властиву 

візіям митця смислову вмотивованість і диференціювались на кілька спрямувань. 
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До першого належать експериментальні роботи в традиційних жанрах, 

передусім пейзажі, в яких стани природи художник відтворив через асоціативну 

трансформацію натурних мотивів: від ще упізнаванної емпірії («Вітер», 1994 (Рис. 

А. 3.5.1); «Осінні дерева (імпровізація)» 2001; «Гаряча осінь», 2002 (Рис. А. 3.5.2); 

«Дворова зима», 2015 та ін.) до абстрактних ліній, плям та площин («Захід», 2008; 

«Імпровізація двору», 2008 (Рис. А. 3.5.3). Так, у полотні «Вітер» (1994) 

експресивними синіми і червоними мазками на сіро-білому тлі живописець означив 

похилені буревієм дерева, ледь вловиму лінію рельєфу, галяву вглибині. У «Нічному 

пейзажі» (1994), написаному олією та темперою, буремний стан зимової природи 

відображено зіставленням узагальнених, однак корелятивних предметності 

оточуючого світу, фіолетових, чорних, сіро-білих, червоних плям. В «Гарячій осені» 

(2002) упізнаванність абрисів хатини та дерев набуває вторинного значення, а 

головним емотивним складником образу постає напружена взаємодія багряних, 

червоних, кармінних, жовтих, синьо-зелених барв. 

Імпровізаційність творчого процесу засвідчує «Захід» (2008), побудований на 

асоціативному співвіднесенні з натурним мотивом червоних, помаранчевих, синіх, 

зелених аморфних площин, гармонізованих смугами вохристо-коричнево-зеленавих 

напівтонів. В «Імпровізації двору» (2008) динамічне співставлення глибокого 

синього, асоційованого з темрявою ночі, спалахів червоного і жовтого, вертикалей і 

горизонталей білого моделюють «відчуття обійстя», його інтегральний, емоційно 

забарвлений образ в свідомості художника і глядача. Функцією вільного, 

спонтанного кольоротворення лісові хащі та хатина сприймаються у «Червоному 

дахові» (2012), сповненому поетики легенд та фольклору. 

Унікальну в творчості В. Микити ремінісценцію сюрреалізму зустрічаємо у 

картині «Дерева» (2010), в якій, актуалізуючи один з провідних мотивів пейзажів 

1970—1990-х рр., майстер створив фантасмагорійно-сновидний часопростір з 

драперіями, предметом, що нагадує палицю, уплощиненими синьо-вохристими 

стовбурами та екзотичними кронами на чорно-брунатному тлі. Особливістю образу 

стала бінарність, конституйованість на межі сюрреалістичного алогізму та 

фольклорних уявлень про непізнаванність довкілля. Народномистецьку генезу 
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концепції твору засвідчили заощадливість виражальних засобів, чіткий ритм, 

декоративність абрисів, стилізоване листя дерев. 

У багатьох випадках митець візуалізував не реалії, а ідеї, символи-знаки — 

природних об’єктів («Чорна лавина», 1994; «Скала», 2007; «Ритми пейзажу», 2012 

(Рис. А. 3.5.5) та ін.), настроїв, почуттів («Свіжий подих», 1999; «Літній настрій», 

2006). Прикметами композицій стали сугестивність насичених, спектрально 

протилежних барв, експресивний, почасти сухий мазок, використання виражальних 

можливостей контурів та площин. Зокрема у полотні «Чорна лавина» (1994) (Рис. А. 

3.5.4) невблаганну силу стихії В. Микита відтворив механічним ритмом смуг, з 

глибини картинного простору спрямованих на глядача, та холодним, наче 

«обездушеним», поєднанням синіх, білих, світло-вохристих, чорних тонів. 

Асоціативністю позначений «Свіжий подих» (1999) — невелика темперна робота, 

образно-пластичний стрижень якої утворила взаємодія абстрактних, тонально 

зближених, вертикальних червоних, жовтих, синіх, зелених, чорних колірних плям 

(Рис. А. 3.5.6). 

Опосередковане відображення стану свідомості, навіяного станом природи, 

зустрічаємо в «Літньому настрої» (2006), де «оптично розмиті» колірні ділянки 

асоціюються з радістю та нагадують квітковий розмай. Характерними для пізньої 

творчості В. Микити є «гобеленна» структура картинної поверхні, гармонізація 

локальних кольорів перехідними складними тонами, поступальний «музичний» 

розвиток мотиву: від периферії, написаної широкими зеленими мазками, до центру, 

акцентованого контрастом зелених, синіх, червоних, кармінних, жовтих, світло- 

вохристих, попелястих барв. 

Асоціативністю позначені флористичні композиції, зокрема «Клумба» (2015), 

де квіти відтворено динамічною взаємодією оптично нечітких червоних, жовто- 

стронцієвих, зелених колірних плям. У «Натюрморті» (2015) затишок надвечір’я 

віддзеркалюють плинність форм, дзвінка синява, глибокий кармін. 

Різновидом натюрмортів та інтер’єрно-екстер’єрних творів вважаємо 

композиції, засновані на «першовідкритті» уречевленості світу, його фактури, 

ритмів, значущості, краси («Сходи», «Дерев’яне», «Неживе», 1989 та ін.). 
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Особливістю просторово-пластичного рішення подібних робіт є крупнопланове, 

почасти фрагментоване зображення, стриманість колориту, класичне світлотіньове 

моделювання, у 1980-х рр. застосоване в низці жанрово-побутових картин. Так, у 

«Дерев’яному» (1989), що сприймається абстрактом «Шуфлядки» (1989), майстерно 

зображена тепла шорстка поверхня створює образ дерева як «першоелемента» 

безлічі    повсякденних,    важливих    для    людини    речей.    Протилежний   полюс 

«предметності» відображено у «Неживому» (1989), побудованому на протиставленні 

металевих чорних конструкцій та темно-вохристих дерев’яних площин (Рис. А. 

3.5.7). Динамічна взаємодія форми, кольору та простору репрезентована у «Сходах» 

(1989), з контрастами вертикалей, горизонталей і стрімких перспективних 

скорочень, темних силуетів опор, балок і світлого блакитного тла. Ще більшого 

концептуального узагальнення В. Микита сягає у «Побутових конструкціях» (2015), 

де «ідею» зображуваних предметів виявлено динамікою ліній та геометризованих 

плям. В окремих роботах, зокрема «Гребінці» (2012), — декоративній, площинній, 

святковій, майстер актуалізує досвід народного мистецтва, орнаментику різьбярства 

та верет (Рис. А. 3.5.8). 

Інший напрям пошуків В. Микити утворили полотна, в яких у формах, 

близьких до «ліричної абстракції», віддзеркалено засадничі колізії буття («До 

світла», «Лабіринти», 1989; «Одинока», 1993; «Затемнення сонця», 2003; «Червона 

фігура», «Крізь щілини», 2012; «Хаос», 2014 та ін.). Так, у композиції «До світла» 

(Рис. А. 3.5.9), побудованій на поєднанні жовтої, синьої, чорної смуг та овального 

білого простору, що нагадує око, візуалізовано метафізичний концепт світла як 

екзистенційної мети та джерела життя. Подібну пластично-колірну структуру мають 

інтерпретативно розімкнені «Лабіринти» (1989) — історії, долі, душі? Тему самоти, 

що супроводжує злети, утілено в картині «Одинока» (1993) (Рис. А. 3.5.10) з 

червоним спалахом в оксамиті темного абстрактного тла. 

Відображенням суспільних катаклізмів й, водночас, природного явища, що 

збіглося з межею ХХ — ХХІ ст., є «Затемнення сонця» (2003) (Рис. А. 3.5.11), з 

бентежним червоним диском в оточенні кобальтово-синіх, брунатних, смарагдових 

площин. Варіацію мотиву зустрічаємо в «Чорній силі над планетою» (2003), де 
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протистояння добра і зла, світла і темряви відтворено контрастом білого та чорного 

й динамікою абстрактних плям. Візуалізації ідеї слугують геометричні відповідники 

оцінної антитези «завершеного—нескінченого» — білий квадрат, асоційований з 

Землею, та широка чорна смуга з гострим навершям, яка, наче розриваючи простір, 

«входить» у картинне поле з лівого краю полотна. 

Філософські роздуми художника про долі культури зафіксував колаж «Вік 

Антихриста» (1995) (Рис. А. 3.5.12), що перегукується з супрематичною традицією 

емотивністю чорно-синього кола та прямокутника сіро-коричневої драперії на 

зловісно-веселковому тлі. Аналогічну пластичну структуру має «Народження 

Всесвіту» (1987—2014), де виникнення світового розмаїття з Першоєдиного, яке є 

«все і ніщо, в якому нічого немає, проте все буде» (Плотін, «Еннеади»), відтворено 

полум’яною кулею в глибокій синяві. Символьного навантаження у картинах 

набуває колір: червоний, пов’язаний з еманацією енергії («Народження Всесвіту», 

«Затемнення сонця»), та чорний, асоційований з небуттям («Вік Антихриста»). 

Прикметно, що в розглянутих роботах чинниками творення образу постали 

формат та взаємодія форм з регулярними лініями поля зображення. Так, 

закомпонованість у квадрат «Віку Антихриста» і «Народження Всесвіту» викликали 

відчуття абсолютності: зла, добра, першопочатків життя. Єдність статики і динаміки 

увиразнили колові елементи, врівноважені з картинним полем, розташовані на 

перетині діагоналей, однак колірно і тонально контрастні щодо тла. 

У «Протистоянні» (2007) майстер актуалізував поширену в першій половині 

ХХ ст. техніку «papier colle» (Ж. Брак та ін.) та динамічними синіми, малиновими, 

червоними, чорними колірними плямами відтворив драматичний зміст публікацій, 

присвячених самовизначенню русинів Закарпаття на межі ХХ — ХХІ ст. (Рис. А. 

3.5.13). Асоціативне осмислення соціально-політичної події продемонстрував 

«Майдан» (2014) (Рис. А. 3.5.14), в якому збурх народної енергії відображено 

сяйвом помаранчу на сіро-зелено-синьому тлі. 

Змістоутворюючим осердям низки композицій стали імпровізаційно- 

інтуїтивний процес творення та взаємодія ліній, форм, кольору, що набули 
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емансипованого життя у просторі полотна («Імпровізація», 1992, 2012 (Рис. А. 

3.5.15); «Крізь щілини» 2012). 

Окрему групу сформували роботи, в яких абстракцію поєднано з 

фігуративністю: знаком, символом, емблемою на однотонному чи колірно 

нюансованому тлі («Бережіть ліс», 2002; «Сонце мистецтва», 2011) або ж 

предметами, постатями, їх фрагментами, що наче виринають з магми ліній, плям і 

площин («Червона фігура», 2012; «Сліпа Вібрація», 2016). 

Перші твори означеного спрямування утілили ідеї, пов’язані з руйнацією 

радянської системи, й набули громадських функцій, властивих мистецтву зламу 

1980—1990-х рр. Так, темі сталінських репресій, що за доби «перебудови» 

промовляла з «реабілітованих» романів О. Солженіцина, А. Рибакова, В. Дудінцева, 

В. Шаламова, кінофільмів Т. Абуладзе, М. Захарова, Ю. Кари, О. Міти, О. 

Прошкіна,    шпальтів    літературно-мистецьких    журналів    та    газет, присвячено 

«Розп’яття. Посвята репресованим» (1989) — заснований на популярних у той час 

історично-біблійних        аналогіях,        «публіцистичний»        живописний        твір. 

«Емблематичний» тип формотворення віднаходимо в «Кінці імперії» (1989) — 

плакатно-декларативному, зі зруйнованою колоною та хаотичними драперіями на 

синьо-чорному тлі. 

Прикладом детермінування предметності динамікою колірних плям та ліній є 

«Червона фігура» (2012), в якій сюжет формують взаємодія червоного, зеленого і 

жовтого, а узагальнена людська постать сприймається образом пам’яті, снів чи 

видінь. У «Сліпій вібрації» (2016) властиві певним видам вад зору втрата 

центрального бачення і збереження периферичного трансформуються у філософську 

площину. Так, уподібнений оку чорний овал з вібруючими світловими акцентами, 

що займає усе полотно, та аморфні антропні абриси в глибині, на блакитно- 

вохристому тлі, асоціюються з абстрагуванням від буденності та рефлексивним 

самозаглибленням на схилі років. 

У 2010-х рр. в доробку В. Микити з’являються твори, в яких трансформовану 

емпірію  контекстуалізовано  у  позатекстові  смислові  зв’язки.  Прикладом   слугує 

«Маска»  (2012)  —  полісемічна  композиція  з  примхливо  ритмізованих  форм, що 
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відсилають до маски як апотропеїчного предмету, символу змін, утаємничення, 

небуття, й, водночас, перегукуються з «Масками» (1945, 1996) Е. Контратовича, 

утворюючи їх «абстрактну транскрипцію», своєрідну епітафію майстрові (Рис. А. 

3.5.16). У «Весні» (2014) відродження природи, асоційоване з Воскресінням, 

означено писанкою та білим цвітом — автоцитатою пейзажів митця («Квітуча 

яблуня», 2004; «Весна», 2006; «Весняний сад», «Розквіт навколо старої хати», 2007). 

Подібне образне рішення зустрічаємо в «Імпровізації писанок» (2014), де візерунки, 

писанки, фантасмагорійна маска втрачають логічні, умотивовані рецептивним 

досвідом зв’язки, а наскрізною темою зображення постає радість буття. 

Назагал маємо підстави стверджувати, що «модерні» полотна В. Микити 

унаявнили властиву художникові схильність до експерименту, сформували «полюс 

новації» різножанрової поліголосої творчості, розвинули через оновлення 

модерністично-етнокультурний первінь закарпатської художньої школи [95, с. 96— 

98]. 

 
Висновки до розділу 3 

 
 

1. Систематизація та аналіз доробку В. Микити засвідчують, що в жанровому 

діапазоні творчості митця первинним пріоритетом став портрет, еволюція якого 

пролягала від студійного тонального письма (кінець 1940-х — перша половина 

1950-х рр.) до пленерних зацікавлень, зреалізованих у парадигмі українського 

імпресіонізму (друга половина 1950-х рр.), та постімпресіоністичного 

формотворення 1960—1980-х рр. Значущою рисою портретів художника стала 

інтеграція народномистецьких засобів виразності, суголосна творам А. Ерделі, Ф. 

Манайла, «неофольклорному ренесансу» у вітчизняному живописі 1960—1980-х рр. 

Особливістю портретних пошуків В. Микити став розвиток індуктивно- 

індивідуалізувального та дедуктивно-синтезувального спрямувань, пов’язаних з 

відображенням індивідуального в кореляції з загальнокультурним або ж творенням 

збірного символьного образу на підставі синтезу сприйняттів. 
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2. В ранній пейзажній творчості В. Микити вирізняється кілька самостійних 

відтинків. На першому, позначеному інтеграцією пленерно-імпресіоністичних 

традицій, переважають відтворення конкретних натурних мотивів, пір року чи часу 

дня. У краєвидах 1963—1965-го рр. візуалізовано настрої та абстрактні ідеї. Згодом 

з’являються пейзажі-картини, на яких природа постає в епічних вимірах, а образно- 

пластична мова набуває народномистецької декоративності або ж 

постімпресіоністичної виразності і простоти. Зламом 1960—1970-х рр. датовані 

метажанрові символьні твори, близькі до тематичних полотен митця. 

Найчисленнішу частку творчого доробку В. Микити 1970—2010-х рр. 

утворюють пейзажі, засновані на синтезі постімпресіоністичного та 

народномистецького формотворення й набутті художніми кодами дуального 

функціонування на межі професійної і народномистецької образно-пластичних 

систем. Стрижнем пошуків майстра стало осмислення архетипів, символів народної 

культури, фундаментальних бінарних опозицій «свого—чужого», «близького— 

далекого», «верху—низу», «неба—землі», «життя—смерті» та створення авторської 

міфо-образотворчої концепції, що відобразила статичний і динамічний, 

«горизонтальний» і «вертикальний» виміри буття. Важливими мотивами пейзажів В. 

Микити зрілого і пізнього періодів творчості є образи першоелементів (води, землі, 

сонця, вітру), міст як образ переходу, копна як межовий знак природного і 

людського світів, дорога як корелят трудового повсякдення, здолання перепон, 

шляху життя. У нечисленних урбаністичних краєвидах провідними образними 

колізіями постають поліфонія природних і міських ритмів, антитеза минувшини та 

сучасності, міської цивілізації та народного буття. Прикметою еволюції образно- 

пластичної мови пейзажів В. Микити є посилення уваги до символьного потенціалу 

кольору й зростання декоративності палітри митця. 

3. Найповніше етномистецька інспірованість творчості В. Микити виявилась в 

жанрово-побутових полотнах, перші з яких датовано зламом 1960—1970-х рр. 

Відзнакою раннього жанрово-побутового доробку художника є формування типів 

композицій, в яких сюжетну колізію відтворено за посередництвом: поодинокої 

постаті і предикаційного тла; співвідношення статичних композиційних груп; 
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розгорнутої колективної дії, що утілює визначені календарним та родинним 

циклами події селянського життя. Особливістю творів В. Микити вважаємо 

спорідненість із дидактичним епосом; піднесеність сюжету, контекстуалізацію 

селянського повсякдення у світовий колообіг; використання константних збірних 

образів: мудрого діда, матері, працьовитих селян. Пластичними засобами утілення 

задуму слугують колові та трикутні композиційні схеми, високий обрій, звужений 

внутрішньокартинний простір; монументальність постатей; урочистий сповільнений 

ритм; вагомість щільного, фактурного письма; лаконізм кольоропису та динамічна 

взаємодія спектрально протилежних, локальних теплих і холодних барв. 

Характерною рисою еволюції жанрово-побутового живопису В. Микити 

початку 1970-х — 2010-х рр. є розширення образно-пластичного діапазону, 

відображене у співіснуванні стадіально первинного типу одно- та багатофігурних 

композицій, закорінених в манайлівському типі образотворення, та символьних 

полотен з поодинокими постатями в лімінальних локусах роздоріжжя, дороги, воріт, 

ґанку, порогу, вікна. 

4. Відзнакою пошуків В. Микити в жанрі натюрморту стала «смислова» 

інтенційність творчості та реалізація «діахронно-синхронної» еволюційної моделі, 

заснованої на поверненні до віднайдених образних рішень та їх переосмисленні у 

пізніші роки. Ранньому періоду діяльності художника властивий перехід від 

етюдних, написаних широким пастозним мазком імпресіоністичних натюрмортів до 

все більшого образного узагальнення, інтеграції манайлівського неофольклоризму 

(початок 1970-х рр.), з наступним формуванням символьної авторської концепції, 

репрезентованої у творах 1970-х рр. Особливістю раннього натюрмортного доробку 

живописця стало формування типу композиції з предметів домашнього вжитку, 

краєвиду та лімінального локусу вікна. В зрілій та пізній періоди діяльності В. 

Микити одержали розвиток три типи образно-пластичних рішень: закорінені в 

знахідках Ф. Манайла «фольклорні», декоративні натюрморти — «вівтарі 

зникаючого верховинського побуту» та композиції з повсякденних автентичних 

речей і атрибутів релігійних свят; символьні картини з лімінальним локусом вікна 

або ж «зображеннями у зображенні», що відтворюють різні плани буття; 
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флористичні натюрморти, суголосні динамічній кольоропластиці А. Ерделі чи 

засновані на актуалізації протокубістичних зацікавлень митця. 

5. «Полюс новацій» доробку В. Микити утворили полотна, об’єднані митцем 

назвою «модерне», та художні експерименти 1970—2010-х рр. Експериментальну 

інтенційність творчості майстра підтвердили вільний рух у просторі стильових 

ресурсів, оригінальна авторська змішана техніка, застосування колажу. Найповніше 

новаційний вектор візій живописця відобразили асоціативні, концептуальні, 

засновані на відмові від фігуративності або ж її істотній трансформації, «модерні» 

композиції кінця 1980-х — 2010-х рр. 



 
ВИСНОВКИ 
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Аналіз та систематизація літературних джерел і значного обсягу 

фактологічного матеріалу дозволяють, згідно мети та завдань дослідження, 

сформулювати наступні висновки: 

1. Творчість В. Микити не одержала вичерпного висвітлення в українському 

мистецтвознавстві. У художньо-критичних публікаціях її розглянуто фрагментарно, 

на певних етапах, а наявні наукові розвідки розкривають лиш окремі аспекти 

діяльності митця. Серед наукових праць відсутні ті, де б комплексно і на чітко 

визначених теоретико-методологічних засадах досліджувались народномистецькі та 

модерністичні традиції закарпатського живопису як підґрунтя творчості майстра. 

Підтвердження архівними матеріалами позбавлені родинні, освітні і професійно- 

комунікаційні джерела формування творчої особистості художника. Актуальним 

завданням наукових студій лишається систематизація доробку В. Микити та 

ґрунтовне вивчення художніх особливостей його творів в контексті крайового 

мистецького процесу 1950—2010-х рр. 

Теоретико-методологічну основу дисертації утворюють принципи системно- 

синергетичного, структурно-функціонального підходів, порівняльно-історичний та 

мистецтвознавчий методи аналізу, «динамічна теорія традиції», теорії діалогізму і 

символу, які дозволяють охарактеризувати особливості образно-пластичної 

концепції творчості В. Микити в аспекті спадкоємності традицій закарпатської 

художньої школи і новацій митця. 

2. Доведено, що у спектрі пошукових стратегій закарпатського живопису, 

заснованих на поєднанні сучасних візуальних ідей та засобів художньої виразності і 

«локальних культурних форм» (А. Ерделі), доробок В. Микити належить 

модерністично-народномистецькому спрямуванню та диференціюється в межах 

жанрів. Так, у тематичних полотнах майстра, композиційних портретах-картинах на 

сюжетній основі та низці натюрмортів переважають неофольклорні ознаки, у 

пейзажах та окремих портретах — постімпресіоністичні. Виявом опосередкованого 

впливу на творчість В. Микити «експериментального напряму» є експерименти з 
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фактурою, живописними техніками, увиразнення образного задуму застосуванням 

колажу. Струмінь крайового малярства, заснований на пленерно-реалістичному 

відтворенні етнокультурних образів і тем, каталізував прагнення художника до 

достовірності  зображення  та  формування  методу  творчої  роботи,  заснованого на 

«натурному» вивченні народного життя. 

3. Документально аргументовано, що підґрунтям етномистецьких зацікавлень 

В. Микити стало долучення до народної культури та селянської праці у 

землеробській родині в с. Ракошино на Мукачівщині. З’ясовано, що першочергового 

значення у професійному становленні живописця набуло навчання  в 

Ужгородському художньо-промисловому училищі, де у 1947—1950-му рр. 

викладали А. Ерделі, Ф. Манайло, Й. Бокшай, Е. Контратович, А. Коцка, інші 

представники старших генерацій закарпатських майстрів та культивувались 

європейські освітньо-мистецькі традиції. Продемонстровано, що визначальними 

професійно-комунікаційними чинниками творчої еволюції В. Микити стали 

інтенсивне мистецьке життя Ужгорода, консолідованість та високий творчий рівень 

спілчанського середовища, поради та тісна творча співпраця з А. Ерделі, Ф. 

Манайлом, Е. Контратовичем, А. Шепою, визначною українською мисткинею Т. 

Яблонською. 

4. Доведено, що за критеріями тематичної і жанрової диференціації, еволюції 

стильових пріоритетів та образно-пластичних рішень у творчості В. Микити 

виокремлюється чотири відтинки: 1950-х — початку 1970-х рр. (ранній період); 

початку 1970-х — середини 1980-х (перший підперіод зрілого періоду); кінця 1980-х 

— першої половини 2000-х рр. (другий підперіод зрілого періоду); від другої 

половини 2000-х рр. до сьогодення (пізній період). 

Встановлено, що ознаками раннього періоду є: утвердження домінантності 

народної теми; інтенсивна жанрова диференціація творчості; зростання символьно- 

синтезувального потенціалу робіт; поступовий перехід від студійного тонального 

письма до пленерно-імпресіоністичного і постімпресіоністичного формотворення та 

інтеграції народномистецьких засобів художньої виразності у станковий живопис. 
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Обґрунтовано, що характерними рисами першого підперіоду зрілої творчості 

В. Микити стали: формування «спіралевої» моделі творчої еволюції, заснованої на 

пошукові нових художніх рішень у поєднанні з переосмисленням раніше 

віднайдених образно-пластичних концепцій, використанням автоцитат, наскрізних 

мотивів і тем; динамічний розвиток побутового живопису, портрету, пейзажу, 

меншою мірою — натюрморту; виокремлення в межах кожного із жанрів «полюсів 

новацій», що уможливили образно-пластичні знахідки наступних років. 

Підтверджено, що кінець 1980-х — перша половини 2000-х рр. позначені 

формуванням двополюсної структури творчості В. Микити, заснованої на розвитку 

традицій закарпатської школи живопису та експериментальному, почасти 

нефігуративному, формотворенні. Наголошено на субжанровій диференціації та 

розширенні тематичного діапазону пошуків митця, зокрема зверненні до релігійних 

мотивів та осмисленні крізь них людського життя. 

Умотивовано, що відзнаками пізньої творчості В. Микити є зростання уваги  

до пейзажу та натюрморту; збільшення кількості нефігуративних та імпровізаційних 

композицій; посилення декоративності творів, активніше використання локальних 

кольорів, оптична розмитість плям та тональне зближення колірних площин. 

5. Аналіз жанрових особливостей доробку В. Микити засвідчує, що  

первинним пріоритетом митця був портрет; у 1960-х розширення жанрового 

діапазону відобразили пейзажі; злам 1960—1970-х рр. позначений інтеграцією 

віднайдених у портретах та пейзажах образно-пластичних концептів у жанрово- 

побутові полотна. Зрілий та пізній періоди діяльності майстра пов’язані з пошуком 

метажанрових образно-пластичних рішень та виокремленням субжанрових 

модифікацій у портреті, пейзажі, натюрморті, жанрово-побутових творах. 

Доведено, що стильова еволюція творчості В. Микити в ділянці портрету 

полягала в переході від академічного письма до вітчизняної модифікації пленерно- 

імпресіоністичного кольоропису, опанування народномистецькими засобами 

художньої виразності та постімпресіоністичного формотворення. Аргументовано, 

що особливістю портретних пошуків В. Микити став розвиток індуктивно- 

індивідуалізувального та дедуктивно-синтезувального спрямувань, заснованих на 
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відображенні індивідуального у кореляції з загальнокультурним або ж творенні 

збірного символьного образу на підставі синтезу сприйняттів. Встановлено, що 

основними типами композицій у портретному доробку В. Микити є побудований на 

сюжетній основі портрет-картина та образ творчої особистості, внутрішній світ якої 

розкрито через експресію світлотіньового моделювання та абстрактного тла. 

З’ясовано, що пейзажна творчість В. Микити демонструє паралелізм переходу 

від пленерно-імпресіоністичного до постімпресіоністичного формотворення та 

зростання символьного потенціалу робіт. Підкреслено, що у зрілий та пізній періоди 

стрижнем творчих пошуків художника стало осмислення архетипів, символів 

народної культури, фундаментальних бінарних опозицій «свого—чужого», 

«близького—далекого», «верху—низу», «неба—землі», «життя—смерті» та 

створення авторської міфо-образотворчої концепції, що охопила статичний і 

динамічний, «горизонтальний» і «вертикальний» аспекти буття. Продемонстровано, 

що переходи від «чужого» до «свого» просторів утілили: панорамні ландшафти; 

фрагменти «ідеальних краєвидів»; природні мотиви, зокрема дерева, асоційовані з 

сильною людиною або ж Деревом життя; селища між схилами; домівства; «дворові 

роботи», що зафіксували обійстя митця. Відзначено, що динамічний аспект 

авторської картини світу віддзеркалили образи взаємодії мікрокосму людського 

буття та макрокосму природи, сучасної техногенної цивілізації та традиційної 

народної культури Карпат. Встановлено, що домінантними мотивами пейзажів В. 

Микити стали образи першоелементів (води, землі, сонця, вітру), міст як образ 

переходу, копна як межовий знак села, дорога як символ трудового повсякдення, 

здолання перепон, шляху життя. Підкреслено антропність пейзажних образів, 

зокрема хат, стіжків, дерев. Зауважено, що провідними образними колізіями 

урбаністичних краєвидів В. Микити є антитеза проминального і вічного, минувшини 

і сучасності, міської цивілізації та народного життя. Акцентовано на унікальності в 

закарпатському живописі «екологічних» пейзажів митця. Аргументовано, що саме у 

пейзажному жанрі найповніше виявилась еволюція кольоропластики майстра, 

позначена зростанням декоративності упродовж 2000—2010-х рр. 
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Доведено, що найвиразніше етнокультурна інспірованість творчості В. 

Микити, її закоріненість в неофольклорних традиціях закарпатської школи 

живопису відображена у жанрово-побутових полотнах, перші з яких датовано 

зламом 1960—1970-х рр. Відзначено, що особливостями доробку митця в 

аналізованому жанрі є текстуальна єдність, завдяки якій кожний окремий сюжет 

увиразнюється цілим та репрезентує усе верховинське життя; спорідненість із 

дидактичним епосом, де автор постає свідком, учасником та літописцем; 

конституювання образів на межі минувшини і сьогодення; увага до «хорового» 

начала народного буття; піднесеність буденних сюжетів та їх контекстуалізація у 

довічний світовий колообіг, систему етичних цінностей та світоуявлень горян; 

використання константних збірних образів: мудрого діда, матері, працьовитих 

селян. З’ясовано, що пластичними засобами утілення задуму в жанрово-побутових 

творах В. Микити слугують урівноваженість композицій, їх колові та трикутні 

схеми; високий обрій, звужений внутрішньокартинний простір; монументальність 

постатей; урочистий сповільнений ритм; лаконізм кольоропису, вагомість щільного, 

фактурного письма. 

Обґрунтовано, що особливістю еволюції творчості В. Микити у побутовому 

жанрі є розширення діапазону образно-пластичних рішень, відображене у 

співіснуванні стадіально первинного типу одно- і багатофігурних фольклорно- 

епічних композицій та символьних полотен з поодинокими постатями у лімінальних 

локусах дороги, роздоріжжя, воріт, ґанку, порогу, вікна. 

Відзначено, що важливим аспектом творчості В. Микити є відтворення в 

анімалістичних композиціях єдності усього живого та вираз у притчовій формі 

етико-моральних істин буття. 

Аргументовано, що кінець 1950-х — початок 1970-х рр. у діяльності В. 

Микити є часом формування авторської концепції «смислового» натюрморту, 

найінтенсивніший розвиток якої припадає на 1990—2000-і рр. Встановлено, що у 

доробку майстра одержали розвиток три субжанрові спрямування: закорінені у 

фольклорі, народному мистецтві, споріднені зі знахідками Ф. Манайла,  натюрморти 

— «вівтарі зникаючого верховинського побуту»,  

сформовані з автентичних 
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повсякденних речей, почасти — в поєднанні з атрибутами релігійних свят; 

символьні   полотна,  в   яких   за  посередництвом  лімінального   локусу  вікна   або 

«зображення у зображенні» відтворено різні плани буття (дім і світ; сучасність, 

спомин і минувшину; життя і смерть; мистецтво і життя); флористичні композиції, 

по-ерделівські динамічні, сповнені грою ліній та колірних співзвуч, або ж виважено 

конструктивні, пов’язані з протокубістичними зацікавленнями митця. 

6. Умотивовано, що експериментальна інтенція є наскрізною в творчості В. 

Микити 1950—2010-х рр. Відзначено, що її початковими виявами стали увага 

художника до образоутворюючих можливостей фактури, віднайдення ним 

оригінальної авторської техніки, заснованої на поєднанні воску та олійних фарб, та 

унікальне в закарпатському живописі кінця 1960-х — першої половини 1980-х рр. 

застосування колажу. Продемонстровано, що «модерні» роботи митця, створені 

впродовж 1980—2010-х рр., охопили: художні експерименти в межах традиційних 

жанрів, передусім, пейзажу та натюрморту, — від трансформованої, однак 

упізнаванної емпірії, до абстрактних ліній, площин, колірних плям; образи колізій 

буття, що поєднали фігуративне та нефігуративне формотворення або ж 

репрезентували абстрактні, асоціативні візуальні аналоги інтенцій, станів, явищ, 

подій; колірні імпровізації, побудовані на динамічній взаємодії ліній, плям, 

локальних кольорів; твори, в яких пластично видозмінену, емансиповану від 

рецептивного досвіду предметність контекстуалізовано у нові позатекстові смислові 

зв’язки. 
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Фонд Р—1544 

Закарпатська обласна (правління, відділення) організація 

Союзу художників УРСР. 1945—1983 рр.4 

 
4. Оп. 1, од. зб. 69. Стенограммы и книги отзывов по выставке художников 

Закарпатья за 1956 г. (25 января — 13 июля 1956 г.). — 175 л. 

5. Оп. 1, од. зб. 122. Переписка с Союзом художников УССР и СССР по 

вопросам выставок и по пропаганде изобразительного искусства и др. за 1962 г. 13 

янв. — 28 дек. 1962 г. — 164 л. 

 

4 
У назвах фондів та одиниць збереження дотримана орфографія оригіналу. 
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6. Оп. 1, од. зб. 166. Переписка с Союзом художников УССР и СССР по разным 

вопросам в связи с выставками на 1966 г. — 10 л. 

7. Оп. 1, од. зб. 174. Переписка с Союзом художников СССР и УССР по разным 

вопросам за 1967 г. — 27 л. 

8. Оп. 1, од. зб. 175. Переписка с Союзом художников Венгрии и редакцией 

газеты «Закарпатская правда» с приложениями за 1967 г. Переписка с Союзом 

художников СССР, УССР, ВНРеспублики в связи с организацией художественных 

обменных выставок. 28 августа — 4 декабря 1967 г. — 9 л. 

9. Оп. 1, од. зб. 185. Переписка с Союзом художников СССР, УССР и ВНР в 

связи с организацией художественных областных выставок, списки произведений 

ВНР и Восточно-словацкого края и др. на 1968 г. — 64 л. 

10. Оп. 1, од. зб. 187. Списки произведений обменных выставок ВНР и ЧССР. 

Отчеты о поездках делегаций. 1968 г. — 38 л. 

11. Оп. 1, од. зб. 195. Переписка с Союзом художников и Картинной галереей 

Кошице — ЧССР в деле обменных выставок и обмен делегатов. 9 февр. — 31 

декабря 1969 г. — 54 л. 

12. Оп. 1, од. зб. 198. Переписка с Союзом художников и картинной галереей 

Кошице — ЧССР в деле обменных выставок и обмен делегатов. 9 февр. — 31 дек. 

1969 г. — 54 л. 

13. Оп. 1, од. зб. 221. Переписка с Союзом художников УССР и Министерством 

культуры УССР, Ужгородским горисполкомом и др. по всем вопросам деятельности 

за 1972 г. — 3 янв. — 20 дек. 1972 г. — 35 л. 

14. Оп. 1, од. зб. 223. Переписка с художниками ЧССР об организации выставок. 4 

янв. — 21 дек. 1972 г. — 7 л. 

15. Оп. 1, од. зб. 237. Переписка с чехословацкими художниками об организации 

выставок. 25 апр. — 19 окт. 1973 г. — 20 л. 

16. Оп. 1, од. зб. 246. Переписка с Министерством культуры УССР, Дирекцией 

выставок, организациями и предприятиями об организации выставок, творческих 

путешествий и др. вопросам деятельности за 1974 г. 31 января — 26 декабря 1974 г. 

— 72 л. 
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17. Оп. 1, од. зб. 251. Переписка с организациями художников ЧССР. 1974 г. — 12 

л. 

18. Оп. 1, од. зб. 255. Переписка с Министерством культуры УССР, венгерскими и 

чешскими художниками, учреждениями и др. по всем вопросам деятельности за 

1975 год. 31 янв. — 11 ноябр. 1975 г. — 52 л. 

19. Оп. 1, од. зб. 286. Годовые отчеты о культурных связях с зарубежными 

странами. 1977 г. — 9 л. 

20. Оп. 1, од. зб. 288. Справки, информация и переписка о выставочной 

деятельности и связях с союзами художников социалистических стран. 4 марта —  

12 июня 1978 г. — 17 л. 

 
Поточний архів Закарпатської обласної організації 

Національної спілки художників України 

 
21. Особова справа Микити Володимира. — 1962—2016 рр. — 92 арк. 

21.1. Автобіографія. Ужгород. 29 вересня 1960 р. // Особова справа Микити 

Володимира. — арк. 4—6. 

21.2. Витяг з протоколу № 89 засідання президії правління Спілки художників 

Української РСР від 25 березня 1966 р. // Особова справа Микити Володимира. — 

арк. 21. 

21.3. Выписка из протокола заседания ІІ пленума правления Союза художников 

Украинской ССР от 25—27.ХІІ.1962 г. // Особова справа Микити Володимира. — 

арк. 20. 

21.4. Выписка из протокола заседания правления Закарпатского отделения Союза 

художников Украинской ССР. 9 апреля 1962 г. // Особова справа Микити 

Володимира. — арк. 19. 

21.5. Выписка из протокола общего собрания Закарпатского отделения Союза 

художников Украинской ССР. 11 октября 1960 г. // Особова справа Микити 

Володимира. — арк. 11. 
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21.6. Довідка про репродукування творів. 1973 р. // Особова справа Микити 

Володимира. — арк. 53. 

21.7. Дополнения к учетному листку члена Союза художников СССР // Особова 

справа Микити Володимира. 1972—1976 рр. — арк. 21—44; 1989 р. — арк. 64—68. 

21.8. Личный листок по учету кадров. 29 сентября 1969 г. // Особова справа Микити 

Володимира. — арк. 2—3. 

21.9. Протокол засідання колегії управління культури обласної державної 

адміністрації та президії обкому профспілки працівників культури від 14 листопада 

1997 р. // Особова справа Микити Володимира. — арк. 69. 

21.10. Рекомендація [для прийняття у кандидати СХУ]. Й. Бокшай. Ужгород. 3 

листопада 1959 р. // Особова справа Микити Володимира. — арк. 9. 

21.11. Рекомендація [для прийняття у кандидати СХУ]. Г. Глюк. Ужгород. 29 

листопада 1959 р. // Особова справа Микити Володимира. — арк. 8. 

21.12. Рекомендація [для прийняття у кандидати СХУ]. А. Коцка. Ужгород. 8 

березня 1960 р. // Особова справа Микити Володимира. — арк. 10. 

21.13. Рекомендація [для вступу у СХУ]. А. Борецький. 8 березня 1962 р. // Особова 

справа Микити Володимира. — арк. 17. 

21.14. Рекомендація [для вступу у СХУ]. Ф. Манайло. 8 березня 1962 р. // Особова 

справа Микити Володимира. — арк. 12. 

21.15. Рекомендація [для вступу у СХУ]. З. Шолтес. 8 березня 1962 р. // Особова 

справа Микити Володимира. — арк. 18. 

21.16. Список основних творів заслуженого художника УРСР В. Микити за 1982— 

1990 рр. // Особова справа Микити Володимира. 1971 р. — б/арк. 

21.17. Список произведений художника Микиты Владимира Васильевича № 2 // 

Особова справа Микити Володимира. 1971 р. — б/арк. 

21.18. Список робіт художника Микити Володимира Васильовича № 1 // Особова 

справа Микити Володимира. 1971 р. — б/арк. 

21.19. Список творів Володимира Микити 1950—1970-х рр. // Особова справа 

Микити Володимира. — арк. 25—27. 



 
Поточний архів Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі 
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22. Особова справа Володимира Микити (1947—1950 рр.). — 24 арк. 

22.1. Автобиография. Ужгород. 12 сентября 1947 г. // Особова справа Володимира 

Микити (1947—1950 рр.). — б/а. 

22.2. Відгук на дипломну роботу В. Микити. А. Коцка. 1950 р. // Особова справа 

Володимира Микити (1947—1950 рр.). — б/а. 

22.3. Довідка про складання іспиту. 19.VI.1950 р. // Особова справа Володимира 

Микити (1947—1950 рр.). — б/а. 

22.4. Екзаменаційний лист. Відмітки про проходження приймальних іспитів. 14—15 

вересня 1947 р. // Особова справа Володимира Микити (1947—1950 рр.). — б/а. 

22.5. Краткая характеристика учащегося V курса Ужгородского училища 

прикладного искусства Микиты Владимира Васильевича // Особова справа 

Володимира Микити (1947—1950 рр.). — б/а. 

22.6. Наказ про зарахування № 86 від 14.ІХ.1947. Особова картка учня // Особова 

справа Володимира Микити (1947—1950 рр.). — б/а. 

22.7. Табель успішності Володимира Микити. 1949—1950 н.р. // Особова справа 

Володимира Микити (1947—1950 рр.). — б/а. 

22.8. Характеристика на учащегося V курса Ужгородского училища прикладного 

искусства // Особова справа Володимира Микити (1947—1950 рр.). — б/а. 

 
Приватний архів Володимира Микити 

 
 

23. Творчі відзнаки, світлини, художньо-критичні огляди в пресі, документи, що 

висвітлюють життєвий і творчий шлях художника. 

23.1. Листи К. Бєлашової до В. Микити. м. Москва. 25.06.1967, 29.05.1968, 

12.06.1968, 25.04.1969, 31.10.1969, 18.01.1970, 03.03.1970, 13.07.1970. 

23.2. Листи О. Воронової до В. Микити початку 1980-х рр. 

23.3. Листи А. Ерделі до В. Микити. 

23.3.1. Лист 1, без дати. 
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23.3.2. Лист 2, без дати. 

23.3.3. Лист 3 від 30.05.1954. 

23.4. Листи З. Куторги до В. Микити середини 1960-х — початку 2000-х рр. 

23.5. Листи М. Лазарєва до В. Микити. м. Москва. 12.04.1984, 19.08.1991. 

23.6. Листи Г. Островського до В. Микити. м. Львів. 31.08.1965, 09.01.1976, 

4.05.1976, 10.02.1986, 25.09.1988 та ін. 

23.7. Лист О. Федорука до В. Микити. м. Київ. 20.03.1993. 

23.8. Листи В. Цельтнера до В. Микити кінця 1970-х — середини 1980-х рр. (м. 

Москва, 10.02.1986 та ін.). 

 
ІІ. ІНТЕРВ’Ю 

 
 

24. Інтерв’ю з Володимиром Микитою (аудіозапис). м. Ужгород. 12.01.2016 ; 

01.05.2016 ; 11.08.2016 ; 08.10.2016 ; 03.06.2017 ; 10.07.2017 // Приватний архів Г. 

Дьерке. 

 
ІІ. ЛІТЕРАТУРА 

 
 

Монографії, статті, дисертації та автореферати, 

художньо-критичні публікації, що висвітлюють творчість В. Микити 

 
 

25. Аверинцев С. С. Символ художественный / С. С. Аверинцев // Краткая 

литературная энциклопедия / [Гл. ред. А.А. Сурков]. — М. : «Советская 

Энциклопедия», 1971. — С. 826—831. 

26. Адальберт Ерделі : альбом / [Авт.-упоряд. А. Ковач]. — Ужгород : Вид-во 

Олександра Гаркуші, 2007. — 380 с. : Рис. 

27. Акварелі українських художників : альбом / [Упоряд. та авт. вступ. ст. В. 

Павлов ]. — К. : Мистецтво, 1971. — 87 с. 

28. Албакова Ф. Ю. Роль символов в национальном этническом сознании : 

автореф. дис. … докт. филос. наук : 09.00.11 / Ф. Ю. Албакова. — М., 2004. — 42 с. 
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29. Алмашій М. Живописець з народу / М. Алмашій // Панорама. — 1991. — 30 

січня. — С. 12. 

30. Алмашій М. Народний у багатьох вимірах / М. Алмашій // РІО : Новини 

Закарпаття : громадсько-політичне видання. — 2001. — 3 лют. — № 5. — С. 16. 

31. Андрій Коцка : альбом / [Авт. вступ. ст. А. Коцка, Г. Островський, К. 

Белашова, М. Бірштейн, В. Цельтнер та ін. ; Упор. Ю. Небесник, М. Дуран]. — 

Ужгород, 2002. — 47 с. 

32. Андрій Коцка : альбом / [Вступ. ст. та впоряд. В. П. Павлова]. — К. : 

Мистецтво, 1973. — 92 с. 

33. Арутюнов С. А. Народы и культуры : развитие и взаимодействие / С. А. 

Арутюнов. — М. : Наука, 1989. — 247 с. 

34. Афанасьєв В. А. Українське радянське мистецтво 1960-х — 1980-х рр. Нариси 

з історії українського мистецтва. — К. : Мистецтво, 1984. — 224 с. : іл. 

35. Бабидорич М. Майстер і його колиска : післямова до ювілею / М. Бабидорич // 

Закарпат. правда. — 1997. — 5 лип. — № 1. — С. 6. 

36. Бабидорич М. Перед картиною Микити / М. Бабидорич // Закарпат. правда. — 

1981. — 15 лют. — С. 4. — (На виставках). 

37. Бабидорич М. Своєрідний, вдумливий / М. Бабидорич // Закарпат. правда. — 

1980. — 2 берез. — № 51. — С. 4. 

38. Балла П. Повертаючись до тих старих часів / П. Балла // Новини Закарпаття. — 

1995. — № 41—42 (867—868). — 18 березня. — С. 15. 

39. Балла П., Небесник І. Погляд в минуле і майбутнє / П. Балла, І. Небесник // 

Новини Закарпаття. — 1995. — № 22—23 (848—849). — 11 лютого. — С. 11. 

40. Балла П. Про створення і розвиток Ужгородського училища прикладного 

мистецтва / П. Балла // Науково-методичний збірник. — Вип. 1. — Ужгород : б.в., 

1993. — С. 10—22. 

41. Барабаш В. Продолжение традиций закарпатской школы / В. Барабаш // 

Новости с Украины. — 1981. — № 16 (650). — апрель. — С. 7. 

42. Барбіл Б. Малює не приречених на забуття / Б. Барбіл // Високий Замок. — 

2005. — березень. — С. 7. 
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43. Басараб В. З верха на верх : до 65-річчя Володимира Микити / В. Басараб // 

Новини Закарпаття. — 1996. — 1 лют. — № 16. — С. 5. — (Люди, роки, події). — С. 

5. 

44. Басараб В. Поріг і поступ : [Картина «Поріг» Володимира Микити] / В. 

Басараб // Новини Закарпаття. — 1991. — 27 лип. — № 141—142. — С. 1. 

45. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической 

поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: сб. — М. : Худож. лит., 

1975. — С. 234—407. 
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— 278 с. 
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2009. — № 1. — С. 22—29. 
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Власність Дирекції виставок Міністерства культури Росії. 



101. Рис. А. 3.2.57. «Копиця перед селом». 2015. Оргаліт, емульсія, 

темпера. 47х39. Власність музею В. Микити. 

102. Рис. А. 3.2.58. «Ніжна осінь». 2008. Оргаліт, темпера. 36,3х46,5. 

Власність музею В. Микити. 

103. Рис. А. 3.2.59. «У литовському селі». 1963. Картон, олія. 60х83. 

Власність музею В. Микити. 

104. Рис. А. 3.2.60. «Новий день». 1979. Полотно, олія. 67х105. Власність 

Дирекції виставок СХУ. 

105. Рис. А. 3.2.61. «Дорога на перевал (етюд)». 1985. Картон, олія. 

Приватна власність. 

106. Рис. А. 3.2.62. «Дорога в ліс». 1993. Полотно, олія. 69х41,5. 

Приватна власність. 

107. Рис. А. 3.2.63. «Початок села Щербовець». 2007. Полотно, темпера, 

олія. 80х100. Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 168. 

108. Рис. А. 3.2.64. «Після дощів». 1979. Полотно, олія. 84х99. Власність 

музею В. Микити. 

109. Рис. А. 3.2.65. «Повінь». 1999. Полотно, темпера. 70х70. Власність 

музею В. Микити. 

110. Рис. А. 3.2.66. «…І знову повінь». 2008. Оргаліт, темпера. 29,3х38,1. 

Власність музею В. Микити. 

111. Рис. А. 3.2.67. «Веселка». 1984. Полотно, олія. 119х149. Власність 

музею «Паланок». м. Мукачево. 

112. Рис. А. 3.2.68. «Відлуння». 1986. Полотно, змішана техніка. 90х120. 

Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 104. 

113. Рис. А. 3.2.69. «Захід сонця». 1982. Полотно, олія. 65х72. Приватна 

власність. 

114. Рис. А. 3.2.70. «Ставок». 1985. Картон, олія. 50х70. Приватна 

власність. 

115. Рис. А. 3.2.71. «Рани Карпат». 1983. Полотно, олія. 82х98. Власність 

музею В. Микити. 



116. Рис. А. 3.2.72. «...А робота кипить». 1983. Полотно, олія. 80х100. 

Власність Національного художнього музею. м. Київ. 

117. Рис. А. 3.2.73. «Плач вічної лози». 1988. Оргаліт, олія, колаж. 

123х273. Власність Національного художнього музею. м. Київ. 

118. Рис. А. 3.2.74. «Готика». 1989. Полотно, олія. 120х100. Власність 

Хмельницького художнього музею. 

119. Рис. А. 3.2.75.  «Зона». 1990. Полотно, олія, колаж. 116х150. 

Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

120. Рис. А. 3.2.76. «Віють вітри». 1976. Полотно, олія. 65х82. 

Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 54. 

121. Рис. А. 3.2.77. «Осінь на Синевирщині». 1979. Полотно, олія. 

74,5х94. Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 72. 

122. Рис. А. 3.2.78. «Під полонинами». 1979. Полотно, олія. 90х100. 

Приватна власність. 

123. Рис. А. 3.2.79. «Хата під горою». 1983. Оргаліт, олія. 45х64. 

Офіційний сайт Володимира Микити. 

124. Рис. А. 3.2.80. «Весна на присілку». 2004. Оргаліт, темпера. 34х46. 

Власність Академії мистецтв України. 

125. Рис. А. 3.2.81. «Окраїна села». 1980. Картон, олія. 50,5х60,5. 

Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

126. Рис. А. 3.2.82. «Зима у селі Річка». 2013. Оргаліт, темпера. 35х50,5. 

Власність музею В. Микити. 

127. Рис. А. 3.2.83. «Гірська хата». 1985. Полотно, олія. 50х70. Приватна 

власність. 

128. Рис. А. 3.2.84. «Хата бідної». 1994. Полотно, олія. 66х83. Власність 

Національного художнього музею України. м. Київ. 

129. Рис. А. 3.2.85. «Стара хата». 2008. Картон, темпера. 29,5х27. 

Власність музею В. Микити. 

130. Рис. А. 3.2.86. «Біля забутої хати». 1979. Полотно, олія. 70х65,5. 
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131. Рис. А.  3.2.87.  «Покинута хата».  1994. Полотно, олія. 33х41. 

Приватна власність. 

132. Рис. А. 3.2.88. «Присніжило». 2008. Оргаліт, темпера. 29,5х38. 

Власність музею В. Микити. 

133. Рис. А. 3.2.89. Розквіт навколо старої хати. 2007. Картон, темпера. 

29.5х37,5. Власність музею В. Микити. 

134. Рис. А. 3.2.90. «Ґанок». 1979. Полотно, олія. 80х102. Власність 

Одеського художнього музею. 

135. Рис. А. 3.2.91. «Пізня осінь». 2006. Оргаліт, олія. 85х64,5. 

Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 164. 

136. Рис. А. 3.2.92. «Між будинками». 2004. Оргаліт, олія. 59,5х37,5. 

Приватна власність. 

137. Рис. А. 3.2.93. «Дворова зима». 2015. Картон, акрил. 40х43,3. 

Власність музею В. Микити. 

138. Рис. А. 3.2.94. «Куток двору». 2002. Оргаліт, олія. 55х60. Офіційний 

сайт Володимира Микити. 

139. Рис. А. 3.2.95. «Контрасти». 1982. Полотно, олія. 91х124. Власність 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

140. Рис. А. 3.2.96. «Весняний Ужгород». 1979. Полотно, олія. 84х99. 

Власність Каунаського художнього музею. 

141. Рис. А. 3.2.97. «Ужгород весняний». 1984. Полотно, олія. 50х70. 

Власність мерії м. Прага. 

142. Рис. А. 3.2.98. «Куток Ужгорода». 1985. Полотно, олія. 90х80. 

Власність музею В. Микити. 

143. Рис. А. 3.2.99. «Тривожне небо». 2002. Полотно, акрил. 65х65. 

Приватна власність. 

144. Рис. А. 3.2.100. «Костринська церква». 1978. Полотно, олія. 65х85. 

Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

145. Рис. А. 3.2.101. «Доманинська церква». 2013. Картон, акрил. 61х72. 

Приватна власність. 



146. Рис. А. 3.3.1. «На чужині». 1967. Картон, олія. 120х75. Власність 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

147. Рис. А. 3.3.2. «Самотність». 1970. Полотно, олія. 155х190. Приватна 

власність. 

148. Рис. А. 3.3.3. «За упокій». 1970. Полотно, змішана техніка. 80х190. 

Власність музею В. Микити. 

149. Рис. А. 3.3.4. «Збір картоплі». 1970. Полотно, олія. 155х190. 

Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

150. Рис. А. 3.3.5. «Обід у полі (З минулого)». 1971. Полотно, олія. 

104х120. Власність Закарпатського краєзнавчого музею. 

151. Рис. А. 3.3.6. «Звозять сіно». 1971. Полотно, змішана техніка. 

145х190. Власність Дніпровського художнього музею. 

152. Рис.  А. 3.3.7. «Весняні турботи». 1973, 2-й варіант. Оргаліт, 

темпера. 170х150. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

153. Рис. А. 3.3.8. «Весняні турботи». 1973, 1-й варіант. Полотно, 

темпера. 131х115. Власність музею м. Кельн. 

154. Рис. А. 3.3.9. «За щастя онука (У сільському клубі)». 1973. 

Полотно, змішана техніка. 165х200. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

155. Рис. А. 3.3.10. «На Новий рік». 1969. Полотно, олія. 148х135. 

Власність Красноярського художнього музею. 

156. Рис. А. 3.3.11. «Новина». 1970. Полотно, олія. 155х190. Власність 

Запорізького художнього музею. 

157. Рис. А. 3.3.12. «Ранок на фермі». 1974. Оргаліт, темпера. 90х137. 

Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

158. Рис. А. 3.3.13. «Збір яблук». 1984. Полотно, змішана техніка. 

144х195. Власність Сумського художнього музею. 

159. Рис. А. 3.3.14. «Мірка-мішання». 1987. Полотно, темпера. 152х238. 

Власність Національного художнього музею. м. Київ. 

160. Рис. А. 3.3.15. «На поточку прали». 2001. Полотно, темпера. 

145х179,5. Власність музею В. Микити. 



161. Рис. А. 3.3.16. «Ранок». 1980. Оргаліт, олія. 139х81. Власність 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

162. Рис. А. 3.3.17. «З онукою». 1992. Картон, змішана техніка. 85х70. 

Приватна власність. 

163. Рис. А. 3.3.18. «Усіма залишена». 2006. Полотно, олія. 125х100. 

Власність музею В. Микити. 

164. Рис. А. 3.3.19. «Давно моє, давно». 1995. Полотно, олія. 131х102. 

Власність музею В. Микити. 

165. Рис. А. 3.3.20. «На порозі вічного». 1995. Полотно, олія. 125х185. 

Власність музею В. Микити. 

166. Рис. А. 3.3.21. «Цімборки». 2000. Полотно, змішана техніка. 

100х120. Власність музею В. Микити. 

167. Рис. А. 3.3.22. «Після купання». 2005. Оргаліт, змішана техніка. 

106х118,5. Приватна власність. м. Київ. 

168. Рис. А. 3.3.23. «Верховинська ідилія». 2014. Картон, авторська 

техніка. 122,5х100. Власність музею В. Микити. 

169. Рис. А. 3.3.24. «У чеканнях». 1977. Полотно, олія. 90х70. Власність 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

170. Рис. А. 3.3.25. «На ґанку». 1997. Полотно, акрил. 150х80. Власність 

музею В. Микити. 

171. Рис. А. 3.3.26. «Дай, Боже, добрий день». 1992. Полотно, темпера. 

110х145. Власність Дирекції виставок Міністерства культури України. 

172. Рис. А. 3.3.27. «Пороги». 1985. Полотно, олія. 144х98. Власність 

музею В. Микити. 

173. Рис. А. 3.3.28. «Завжди у турботах». 1985. Полотно, олія. 144х98. 

Власність музею В. Микити. 

174. Рис. А. 3.3.29. «Повернення». 1993. Полотно, темпера. 104х95. 

Власність музею В. Микити. 

175. Рис. А. 3.3.30. «На роздоріжжі». 1993. Полотно, олія. 99х119. 

Власність музею В. Микити. 



176. Рис. А. 3.3.31. «Вербна неділя». 1994. Полотно, олія. 97х65. 

Власність музею В. Микити. 

177. Рис. А. 3.3.32. «Овеча кошара». 2004. Оргаліт, олія. 137х171. 

Власність музею В. Микити. 

178. Рис. А. 3.3.33. «На сходах старої хати». 2004. Оргаліт, олія, темпера. 

118х98. Власність музею В. Микити. 

179. Рис. А. 3.3.34. «Доброго ранку». 1976. Полотно, змішана техніка. 

90х120. Власність Сумського художнього музею. 

180. Рис.  А. 3.3.35. «Пужало». 1981. Полотно, олія, колаж. 76,5х88,5. 

Власність музею В. Микити. 

181. Рис. А. 3.4.1. «Натюрморт». 1958. Картон, олія. 50х35. Приватна 

власність. 

182. Рис. А. 3.4.2. «Квіти на драбині». 1959. Полотно, олія. 60х40. 

Приватна власність. 

183. Рис. А. 3.4.3. «Весняне вікно». 1961. Картон, олія. 70х50. Приватна 

власність. 

184. Рис. А. 3.4.4. «Початок весни». 1971. Полотно, авторська техніка. 

70х50. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

185. Рис. А. 3.4.5. «Тиша». 1972. Полотно, авторська техніка. 75х59. 

Власність музею В. Микити. 

186. Рис. А. 3.4.6. «До сонця». 1972. Полотно, авторська техніка. 

100х75. Власність музею В. Микити. 

187. Рис. А. 3.4.7. «Незабаром весна». 1973. Полотно, авторська техніка. 

55х70. Приватна власність. 

188. Рис. А. 3.4.8. «Натюрморт із шкляною вазою». 1995. Картон, 

темпера. 47х40. Власність музею В. Микити. 

189. Рис. А. 3.4.9. «Святковий букет». 2005. Оргаліт, темпера. 74х53. 

Приватна власність. 

190. Рис. А. 3.4.10. «Квіти у селянській хаті». 2004. Оргаліт, олія. 

57х43,5. Власність музею В. Микити. 



191. Рис. А. 3.4.11. «Квіти під вікном». 2010. Картон, акрил. 46х65,5. 

Власність музею В. Микити. 

192. Рис. А. 3.4.12. «Запізніла весна». 1997. Полотно, авторська техніка. 

70х70,5. Власність музею В. Микити. 

193. Рис. А. 3.4.13. «Селянський натюрморт». 1993. Картон, олія. 70х50. 

Власність музею В. Микити. 

194. Рис. А. 3.4.14. «Різдвяний натюрморт». 2006. Оргаліт, темпера. 

103,5х85,5. Власність музею В. Микити. 

195. Рис. А. 3.4.15. «Натюрморт з писанками». 2011. Полотно, авторська 

техніка. 65х59. Власність музею В. Микити. 

196. Рис. А. 3.4.16. «Великодній натюрморт». 1993. Полотно, олія. 

98х68. Власність музею В. Микити. 

197. Рис. А. 3.4.17. «Весняне вікно». 1998. Картон, темпера. 50х70. 

Власність музею В. Микити. 

198. Рис. А. 3.4.18. «Золотий дощик». 2000. Полотно, акрил. 100х90. 

Власність музею В. Микити. 

199. Рис. А. 3.4.19. «Зів’ялі хризантеми». 1976. Полотно, олія. 100х63. 

Приватна власність. 

200. Рис. А. 3.4.20. «Сухі квіти з свічкою». 2001. Картон, темпера. 

50,5х42,5. Власність музею В. Микити. 
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Власність музею В. Микити. 

202. Рис. А. 3.4.22. «Засушені квіти». 2008. Полотно, темпера. 85х65. 

Власність музею В. Микити. 

203. Рис. А. 3.4.23. «Пам’яті мамки». 1983. Полотно, олія. 79,5х64. 

Власність музею В. Микити. 

204. Рис. А. 3.4.24. «Фіалкові ромашки». 2006. Оргаліт, темпера. 69х62. 

Власність музею В. Микити. 

205. Рис. А. 3.4.25. «Філодендрон». 2003. Оргаліт, темпера. 114х90,5. 

Власність музею В. Микити. 
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80х100. Власність музею В. Микити. 
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Власність музею В. Микити. 

208. Рис. А. 3.4.28. «Залижник». 1989. Полотно, олія. 70х60. Власність 

музею В. Микити. 

209. Рис. А. 3.4.29. «Інтер’єр мамкиної хати». 1988. Папір, гуаш. 78х86. 

Власність музею В. Микити. 
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Власність музею В. Микити. 

211. Рис. А. 3.5.1. «Вітер». 1994. Полотно, темпера. 50х70. Власність 

музею В. Микити. 
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с. 171. 
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Власність музею В. Микити. 
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музею В. Микити. 

215. Рис. А. 3.5.5. «Ритми пейзажу». 2012. Оргаліт, емульсія, темпера. 

37х48,5. Власність музею В. Микити. 
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музею В. Микити. 

218. Рис. А. 3.5.8. «Гребінка». 2012. Полотно, акрил. 63х67. Власність 

музею В. Микити. 

219. Рис. А. 3.5.9. «До світла». 1989. Полотно, акрил. 38х55. Власність 

музею В. Микити. 

220. Рис. А. 3.5.10. «Одинока». 1993. Полотно, олія. 35х27. Власність 

музею В. Микити. 



221. Рис. А. 3.5.11. «Затемнення сонця». 2003. Оргаліт, олія. 65,5х85,5. 

Власність музею В. Микити. 

222. Рис. А. 3.5.12. «Вік Антихриста». 1995. Полотно, олія, колаж. 75х75. 

Власність музею В. Микити. 

223. Рис. А. 3.5.13. «Протистояння». 2007. Полотно, гуаш. 41х58. 

Власність музею В. Микити. 

224. Рис. А. 3.5.14. «Майдан». 2014. Полотно, олія. 140х106. Власність 

музею В. Микити. 

225. Рис. А. 3.5.15. «Імпровізація». 1992. Полотно, олія. 39х49,5. 

Власність музею В. Микити. 

226. Рис. А. 3.5.16. «Маски». 2012. Полотно, акрил. 86х92. Власність 

музею В. Микити. 



музею В. Микити.  

Рисунки до розділу 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Рис. А. 2.2.1. «Портрет старої». 1950. Картон, олія. 104х63. Власність 



власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рис. А. 2.2.2. «Портрет В. Ганічки». 1951. Полотно, олія. Приватна 



музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рис. А. 2.2.3. «Етюд старого». 1952. Полотно, олія. 49х37. Власність 



Власність музею В. Микити.  
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4. Рис. А. 2.2.4. «Автопортрет». 1953. Полотно, олія. 51,5х35,5. 



музею В. Микити.  

Рисунки до розділу 3 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
5. Рис. А. 3.1.1. «Мій нянько». 1954. Полотно, олія. 80х60. Власність 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рис. А. 3.1.2. «Портрет Береца». 1954. Картон, олія. 40х31,5. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Рис. А. 3.1.3. «Етюд дівчини». 1954. Полотно, олія. 33х27. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рис. А. 3.1.4. «Етюд Лізи Кремницької». 1956. Картон, олія. 26х20. 

Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 4. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Рис. А. 3.1.5. «Учитель-пенсіонер» («Вчитель-пенсіонер 

Олександр Тегза»). 1958. Полотно, олія. 70х80. Власність ЗОХМ 

ім. Й. Бокшая. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Рис. А. 3.1.6. «Дівчина на пленері». 1959. Картон, олія. 44х42. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Рис. А. 3.1.7. «Портрет дружини». 1965. Полотно, олія. 85х120. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Рис. А. 3.1.8. «Конюх з Майдану». 1960. Картон, олія. 77х57. 

Музей народного життя Володимира Микити: альбом. – Ужгород, 

2016. Іл. 17, с. 165. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Рис. А. 3.1.9. «Колгоспний вівчар». 1960. Полотно, олія. 80х70. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Рис. А. 3.1.10. «Дівчина з Колочави». 1959. Картон, олія. 67х48. 



Миколаївського художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Рис. А. 3.1.11. «Школярка». 1960. Полотно, олія. 90х64. Власність 



Полотно, олія. 110х195. Власність музею села.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Рис. А. 3.1.12. «Кукурудзоводи К. Штовх та Е. Варга». 1961. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Рис. А. 3.1.13. «Портрет робітника М. Токарюка». 1965. 1965. 

Полотно, олія. 80х95. ДВ СХ СРСР. Москва. Офіційний сайт 

Володимира Микити. 



музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Рис. А. 3.1.14. «Передовий робітник І. Королевець». 1966. 

Полотно, олія. 95х105. Власність Закарпатського краєзнавчого 



музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Рис. А. 3.1.15. «Портрет хірурга-професора О. Фединця». 1969. 

Полотно, олія. 120х120. Власність Запорізького художнього 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Рис. А. 3.1.16. «Моя мамка». 1967.  Полотно, олія. 105х82. 



олія. 130х55. Власність Кропивницького художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

21. Рис. А. 3.1.17. «Невропатолог Д. Снігурський». 1968. Полотно, 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22. Рис. А. 3.1.18. «Сестрички». 1968. Полотно, олія. 137х80. 



музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Рис. А. 3.1.19. «Дідо-казкар». 1961. Картон, олія. 70х50. Власність 



74х43. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

24. Рис. А. 3.1.20. «Смуток (Старий гуцул)». 1966. Картон, темпера. 



Власність Кропивницького краєзнавчого музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25. Рис. А. 3.1.21. «Дідо-садівник». 1968. Полотно, олія. 84х100. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26. Рис. А. 3.1.22. «Ягнятко». 1969. Полотно, олія, колаж. 110х150. 



Власність дирекції виставок Міністерства культури Росії.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Рис. А. 3.1.23. «Автопортрет». 1979. Картон, олія. 37х32. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Рис. А. 3.1.24. «Автопортрет». 1986. Картон, пастель. 62х42. 

Приватна власність. 



Полотно, змішана техніка. 103х83. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. Рис. А. 3.1.25. «Портрет народного художника Ф. Манайла». 1976. 



1976. Полотно, олія. 110х80. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Рис. А. 3.1.26. «Портрет народного художника Е. Контратовича». 



119х98. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Рис. А. 3.1.27. «Письменник Іван Чендей». 1979. Полотно, олія. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32. Рис. А. 3.1.28. «Портрет Адальберта Ерделі». 2008. Картон, 

пастель. 132х102. Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. 

Іл. 173. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Рис. А. 3.1.29. «Портрет Адальберта Ерделі». 2009. Полотно, олія. 

132х102. Музей народного життя Володимира Микити: альбом. – 

Ужгород, 2016. Іл. 167. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34. Рис. А. 3.1.30. «Портрет Йосипа Бокшая». 2010. Картон, пастель. 

154х123 (1-й варіант). Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Рис. А. 3.1.31. «Портрет Йосипа Бокшая». 2011. Полотно, 

авторська техніка, колаж. 154х123. Власність ЗОХМ ім.  Й. 

Бокшая. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Рис. А. 3.1.32. «Портрет доньки». 1985. Полотно, олія. 52х54. 

Власність О. Юрченко-Микити. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

37. Рис. А. 3.1.33. «Іван Кузьо зі Студеного». 1995. Картон, олія. 

69х49.5. Микита Володимир. Альбом. – Ужгород – Київ, 2001. – С. 

51. 



60х52. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Рис. А. 3.1.34. «Портрет баби Небесникової». 1978. Полотно, олія. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

39. Рис. А. 3.1.35. «Петро Скунць». 1989. Полотно, темпера. 100х72.1. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Рис. А. 3.1.36. «Фелікс Кривін». 1990. Полотно, олія. 69х59. 



музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41. Рис. А. 3.1.37. «Галина». 1984. Картон, олія. 50х36.5. Власність 



музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Рис. А. 3.1.38. «Онуки». 2000. Полотно, олія. 78х50. Власність 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

43. Рис. А. 3.1.39. «Покоління». 1984. Полотно, олія. 147х80. 



В. Мікулина.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44. Рис. А. 3.1.40. «Журба». 1993. Картон, олія. 78х62.5. Власність 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Рис. А. 3.2.1. «Біла хата». 1955. Картон, олія. 27х22. Музей 

народного життя Володимира Микити: альбом. – Ужгород, 

2016. Іл. 10, с. 165. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46. Рис. А. 3.2.2. «Куточок Ужгорода». 1958. Полотно, олія. 37х55. 

Приватна власність. Кошице. ПА ЗОО НСХУ. Особова справа 

Володимира Микити. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47. Рис. А. 3.2.3. «Дорога на Палангу». 1963. Картон, олія. 60х83. 



Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 14.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Рис. А. 3.2.4. «Квітуча яблуня». 1964. Полотно, олія. 60х82. 



Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 17.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Рис. А. 3.2.5. «Осінь». 1965. Полотно, олія. 90х62. Володимир 



ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Рис. А. 3.2.6. «Дерева». 1967. Полотно, олія. 80х75. Власність 



Власність І. Бровді.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Рис. А. 3.2.7. «Електрифікація». 1968. Полотно, олія. 55х60. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Рис. А. 3.2.8. «Гірська рапсодія». 1967. Полотно, олія. 80х80. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Рис. А. 3.2.9. «Гірські ритми». 1968. Полотно, олія. 55х60. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Рис. А. 3.2.10. «З верху на верх». 1973. Полотно, мішана 

техніка. 60х75. Власність Ю. Шепи. Будапешт. Володимир 

Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 45. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

55. Рис. А. 3.2.11. «Самотність». 1973. Полотно, змішана техніка. 

60х75. Власність Ясинської-Муратової. Володимир Микита: 

альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 46. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

56. Рис. А. 3.2.12. «Струнківська церква». 1991. Полотно, темпера. 

80,5х132. Приватна власність. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

57. Рис. А. 3.2.13. «Народна готика». 1968. Полотно, олія. 115х63. 

Власність музею В. Микити. 



115х130. Галерея «Євро-Арт», м. Рівне.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Рис. А. 3.2.14. «Надвечір’я». 1970. Полотно, змішана техніка. 



техніка. 80х100. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Рис. А. 3.2.15. «Зимовий мотив». 1972. Полотно, авторська 



Власність художнього музею Кошице.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Рис. А. 3.2.16. «Затока Ширави». 1977. Полотно, олія. 70х80. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

61.Рис. А. 3.2.17. «Ораниці». 1983. Полотно, олія. 55х70. Власність 

музею В. Микити. 



темпера. 65х70. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Рис. А. 3.2.18. «На Ужоцькому перевалі». 2012. Оргаліт, 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Рис. А. 3.2.19. «Дорога над озером». 1985. Картон, олія. 50х70. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

64. Рис. А. 3.2.20. «Над річкою». 2005. Оргаліт, темпера. 40х50. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Рис. А. 3.2.21. «Оновлення». 1974. Полотно, олія. 80х68. 



Власність М. Бабидорича.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

66. Рис. А. 3.2.22. «Витривалість». 1977. Полотно, олія. 87х60. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Рис. А. 3.2.23. «Незламне». 1993. Картон, олія, темпера. 50х69. 



64,5х69,5. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Рис. А. 3.2.24. «Село під полонинами». 1978. Полотно, олія. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Рис. А. 3.2.25. «Покинута хата». 1987. Картон, олія. 50х69. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70. Рис. А. 3.2.26. «Літній дворик». 2002. Полотно, олія. 77х65. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

71. Рис. А. 3.2.27. «Дворовий спокій». 2006. Пастель. 33х48. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Рис. А. 3.2.28. «Воловецькі полонини». 1978. Полотно, олія. 

84,5х99. Власність дирекції виставок СХУ. 



Власність Харківського художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Рис. А. 3.2.29. «Ущелина». 1977. Полотно, олія. 85х95. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

74. Рис. А. 3.2.30. «Волівець (етюд)». 1983. Оргаліт, олія. 33,5х45. 



34,5х49,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Рис. А. 3.2.31. «Мрак піднімається». 1984. Полотно, олія. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

76. Рис. А. 3.2.32. «Дощовий день». 1983. Полотно, олія. 42х65. 



25,5х33,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

77. Рис. А. 3.2.33. «Волівецькі схили (етюд)». 1983. Оргаліт. олія. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

78. Рис. А. 3.2.34. «Околиця Спіші». 1983. Картон, олія. 50х70,5. 



72х80. Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 108.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Рис. А. 3.2.35. «Словацькі каньони». 1987. Картон, темпера. 



Картон, темпера. 65х65. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Рис. А. 3.2.36. «Осінь на Синевірському перевалі». 1999. 



Офіційний сайт Володимира Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Рис. А. 3.2.37. «Гаряча осінь». 2001. Картон, акрил. 48х64,5. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

82. Рис. А. 3.2.38. «На Березнянщині». 2013. Картон, акрил. 44х61. 



30,5х35. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Рис. А. 3.2.39.  «Похмура осінь». 2003. Картон, темпера. 



38,5х47. Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 156.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

84. Рис. А. 3.2.40.  «Осінній мотив». 2003.  Оргаліт, темпера. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Рис. А. 3.2.41. «Імпровізація пейзажу». 2012. Оргаліт, темпера. 

30х38. Музей народного життя Володимира Микити: альбом. – 

Ужгород, 2016. Іл. 186, с. 175. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

86. Рис. А. 3.2.42. «Літо над ставком». 1985. Картон, олія. 35х49,5. 

Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 92. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Рис. А. 3.2.43. «Хати біля потічка». 1993. Полотно, олія, 

темпера. 60х70. Власність музею В. Микити. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

88. Рис. А. 3.2.44. «Під мостиком». 1993. Картон, олія. 30х35. 

Власність музею В. Микити. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

89. Рис. А. 3.2.45. «Осінь над ставком». 2001. Картон, темпера. 

23х35. Музей народного життя Володимира Микити: альбом. – 

Ужгород, 2016. Іл. 117, с. 171. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. Рис. А. 3.2.46. «Літо над Ужем». 2008. Оргаліт, темпера. 60х80. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Рис. А. 3.2.47. «Солене озеро». 1978. Полотно, олія. 69х84. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Рис. А. 3.2.48. «Тиша над озером». 1993. Полотно, олія. 58х70. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Рис. А. 3.2.49. «Над Ужем». 1978. Картон, олія. 65х80. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Рис. А. 3.2.50. «Гірський ставок». 1985. Полотно, олія. 50х80. 

Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 94. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. Рис. А. 3.2.51. «Мостик». 1993. Картон, олія. 35х49. Власність 

музею В. Микити. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. Рис. А. 3.2.52. «Осіння яруга». 2002. Оргаліт, темпера. 27х30. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. Рис. А. 3.2.53. «На окраїні села». 2003. Оргаліт, темпера. 58х79. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

98. Рис. А. 3.2.54. «Лісова поляна». 2007. Оргаліт, акрил. 38,5х53. 



Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 59.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Рис. А. 3.2.55. «Лісові квіти». 1977. Полотно, олія. 60х80. 



Власність дирекції виставок Міністерства культури Росії.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Рис. А. 3.2.56. «Село у зворині». 1980. Картон, олія. 60х71. 



емульсія, темпера. 47х39. Власність музею В. Микити.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. Рис. А. 3.2.57. «Копиця перед селом». 2015. Оргаліт, 



36,3х46,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. Рис. А. 3.2.58. «Ніжна осінь». 2008. Оргаліт, темпера. 



60х83. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

103. Рис. А. 3.2.59. «У литовському селі». 1963. Картон, олія. 



Власність дирекції виставок східної України.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. Рис. А. 3.2.60. «Новий день». 1979. Полотно, олія. 67х105. 



олія. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. Рис. А. 3.2.61. «Дорога на перевал (етюд)». 1985. Картон, 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

106. Рис. А. 3.2.62. «Дорога в ліс». 1993. Полотно, олія. 69х41,5. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. Рис. А. 3.2.63. «Початок села Щербовець». 2007. Полотно, 

темпера, олія. 80х100. Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 

2008. Іл. 168. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. Рис. А. 3.2.64. «Після дощів». 1979. Полотно, олія. 84х99. 

Власність музею В. Микити. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. Рис. А. 3.2.65. «Повінь». 1999. Полотно, темпера. 70х70. 



29,3х38,1. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110. Рис. А. 3.2.66. «…І знову повінь». 2008. Оргаліт, темпера. 



Власність музею «Паланок». м. Мукачево.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. Рис. А. 3.2.67. «Веселка». 1984. Полотно, олія. 119х149. 



90х120. Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 104.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Рис. А. 3.2.68. «Відлуння». 1986. Полотно, змішана техніка. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113. Рис. А. 3.2.69. «Захід сонця». 1982. Полотно, олія. 65х72. 



власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

114. Рис. А. 3.2.70. «Ставок». 1985. Картон, олія. 50х70. Приватна 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. Рис. А. 3.2.71. «Рани Карпат». 1983. Полотно, олія. 82х98. 



80х100. Власність Національного художнього музею. м. Київ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. Рис. А. 3.2.72. «...А робота кипить». 1983. Полотно, олія. 



123х273. Власність Національного художнього музею. м. Київ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117. Рис. А. 3.2.73. «Плач вічної лози». 1988. Оргаліт, олія, колаж. 



Власність Хмельницького художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. Рис. А. 3.2.74. «Готика». 1989. Полотно, олія. 120х100. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119. Рис. А. 3.2.75. «Зона». 1990. Полотно, олія, колаж. 116х150. 



Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 54.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

120. Рис. А. 3.2.76. «Віють вітри». 1976. Полотно, олія. 65х82. 



74,5х94. Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 72.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. Рис. А. 3.2.77. «Осінь на Синевирщині». 1979. Полотно, олія. 



90х100. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. Рис. А. 3.2.78. «Під полонинами». 1979. Полотно, олія. 



Офіційний сайт Володимира Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

123. Рис. А. 3.2.79. «Хата під горою». 1983. Оргаліт, олія. 45х64. 



34х46. Власність Академії мистецтв України.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124. Рис. А. 3.2.80. «Весна на присілку». 2004. Оргаліт, темпера. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125. Рис. А. 3.2.81. «Окраїна села». 1980. Картон, олія. 50,5х60,5. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126. Рис. А. 3.2.82. «Зима у селі Річка». 2013. Оргаліт, темпера. 

35х50,5. Власність музею В. Микити. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. Рис. А. 3.2.83. «Гірська хата». 1985. Полотно, олія. 50х70. 

Приватна власність. 



Власність Національного художнього музею України. м. Київ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128. Рис. А. 3.2.84. «Хата бідної». 1994. Полотно, олія. 66х83. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

129. Рис. А. 3.2.85. «Стара хата». 2008. Картон, темпера. 29,5х27. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

130. Рис. А. 3.2.86. «Біля забутої хати». 1979. Полотно, олія. 

70х65,5. Власність дирекції виставок Міністерства культури і 

мистецтв України. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131. Рис. А. 3.2.87. «Покинута хата». 1994. Полотно, олія. 33х41. 



29,5х38. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132. Рис. А. 3.2.88. «Присніжило». 2008. Оргаліт, темпера. 



темпера. 29.5х37,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133. Рис. А. 3.2.89. «Розквіт навколо старої хати». 2007. Картон, 



Власність Одеського художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

134. Рис. А. 3.2.90. «Ґанок». 1979. Полотно, олія. 80х102. 



Володимир Микита: альбом. – Ужгород, 2008. Іл. 164.  

 
 

 

 

 

 

 

 

135. Рис. А. 3.2.91. «Пізня осінь». 2006. Оргаліт, олія. 85х64,5. 



59,5х37,5. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

136. Рис. А. 3.2.92. «Між будинками». 2004. Оргаліт, олія. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137. Рис. А. 3.2.93. «Дворова зима». 2015. Картон, акрил. 40х43,3. 



Офіційний сайт Володимира Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138. Рис. А. 3.2.94. «Куток двору». 2002. Оргаліт, олія. 55х60. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139. Рис. А. 3.2.95. «Контрасти». 1982. Полотно, олія. 91х124. 



84х99. Власність Каунаського художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

140. Рис. А. 3.2.96. «Весняний Ужгород». 1979. Полотно, олія. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141. Рис. А. 3.2.97. «Ужгород весняний». 1984. Полотно, олія. 

50х70. Власність мерії м. Прага. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

142. Рис. А. 3.2.98. «Куток Ужгорода». 1985. Полотно, олія. 90х80. 



65х65. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. Рис. А. 3.2.99. «Тривожне небо». 2002. Полотно, акрил. 



65х85. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. Рис. А. 3.2.100. «Костринська церква». 1978. Полотно, олія. 



61х72. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145. Рис. А. 3.2.101. «Доманинська церква». 2013. Картон, акрил. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

146. Рис. А. 3.3.1.«На чужині». 1967. Картон, олія. 120х75. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147. Рис. А. 3.3.2. «Самотність». 1970. Полотно, олія. 155х190. 



80х190. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

148. Рис. А. 3.3.3. «За упокій». 1970. Полотно, змішана техніка. 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149. Рис. А. 3.3.4. «Збір картоплі». 1970. Полотно, олія. 155х190. 



104х120. Власність Закарпатського краєзнавчого музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. Рис. А. 3.3.5. «Обід у полі (З минулого)». 1971. Полотно, олія. 



145х190. Власність Дніпровського художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Рис. А. 3.3.6. «Звозять сіно». 1971. Полотно, змішана техніка. 



темпера. 170х150. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

152. Рис. А. 3.3.7. «Весняні турботи». 1973, 2-й варіант. Оргаліт, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153. Рис. А. 3.3.8. «Весняні турботи». 1973, 1-й варіант. Полотно, 

темпера. 131х115. Власність музею м. Кельн. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. Рис. А. 3.3.9. «За щастя онука (У сільському клубі)». 1973. 

Полотно, змішана техніка. 165х200. Власність ЗОХМ ім. Й. 

Бокшая. 



Власність Красноярського художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155. Рис. А. 3.3.10. «На Новий рік». 1969. Полотно, олія. 148х135. 



Власність Запорізького художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156. Рис. А. 3.3.11. «Новина». 1970. Полотно, олія. 155х190. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

157. Рис. А. 3.3.12. «Ранок на фермі». 1974. Оргаліт, темпера. 

90х137. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 



144х195. Власність Сумського художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

158. Рис. А. 3.3.13. «Збір яблук». 1984. Полотно, змішана техніка. 



152х238. Власність Національного художнього музею. м. Київ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

159. Рис. А. 3.3.14. «Мірка-мішання». 1987. Полотно, темпера. 



145х179,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160. Рис. А. 3.3.15. «На поточку прали». 2001. Полотно, темпера. 



ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

161. Рис. А. 3.3.16. «Ранок». 1980. Оргаліт, олія. 139х81. Власність 



85х70. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162. Рис. А. 3.3.17. «З онукою». 1992. Картон, змішана техніка. 



125х100. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163. Рис. А. 3.3.18. «Усіма залишена». 2006. Полотно, олія. 



131х102. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

164. Рис. А. 3.3.19. «Давно моє, давно». 1995. Полотно, олія. 



125х185. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

165. Рис. А. 3.3.20. «На порозі вічного». 1995. Полотно, олія. 



100х120. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166. Рис. А. 3.3.21. «Цімборки». 2000. Полотно, змішана техніка. 



техніка. 106х118,5. Приватна власність. м. Київ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167. Рис. А. 3.3.22. «Після купання». 2005. Оргаліт, змішана 



авторська техніка. 122,5х100. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168. Рис. А. 3.3.23. «Верховинська ідилія». 2014. Картон, 



Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169. Рис. А. 3.3.24. «У чеканнях». 1977. Полотно, олія. 90х70. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

170. Рис. А. 3.3.25. «На ґанку». 1997. Полотно, акрил. 150х80. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171. Рис. А. 3.3.26. «Дай, Боже, добрий день». 1992. Полотно, 

темпера. 110х145. Власність Дирекції виставок Міністерства 

культури України. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172. Рис. А. 3.3.27. «Пороги». 1985. Полотно, олія. 144х98. 



144х98. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

173. Рис. А. 3.3.28. «Завжди у турботах». 1985. Полотно, олія. 



104х95. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174. Рис. А. 3.3.29. «Повернення». 1993. Полотно, темпера. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175. Рис. А. 3.3.30. «На роздоріжжі». 1993. Полотно, олія. 99х119. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

176. Рис. А. 3.3.31. «Вербна неділя». 1994. Полотно, олія. 97х65. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177. Рис. А. 3.3.32. «Овеча кошара». 2004. Оргаліт, олія. 137х171. 



темпера. 118х98. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

178. Рис. А. 3.3.33. «На сходах старої хати». 2004. Оргаліт, олія, 



техніка. 90х120. Власність Сумського художнього музею.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179. Рис. А. 3.3.34. «Доброго ранку». 1976. Полотно, змішана 



76,5х88,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180. Рис. А. 3.3.35. «Пужало». 1981. Полотно, олія, колаж. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

181. Рис. А. 3.4.1. «Натюрморт». 1958. Картон, олія. 50х35. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

182. Рис. А. 3.4.2. «Квіти на драбині». 1959. Полотно, олія. 60х40. 



Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

183. Рис. А. 3.4.3. «Весняне вікно». 1961. Картон, олія. 70х50. 



техніка. 70х50. Власність ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 
 

 

 

 

 

 

184. Рис. А. 3.4.4. «Початок весни». 1971. Полотно, авторська 



75х59. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

185. Рис. А. 3.4.5. «Тиша». 1972. Полотно, авторська техніка. 



100х75. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

186. Рис. А. 3.4.6. «До сонця». 1972. Полотно, авторська техніка. 



техніка. 55х70. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187. Рис. А. 3.4.7. «Незабаром весна». 1973. Полотно, авторська 



темпера. 47х40. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188. Рис. А. 3.4.8. «Натюрморт із шкляною вазою». 1995. Картон, 



74х53. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

189. Рис. А. 3.4.9. «Святковий букет». 2005. Оргаліт, темпера. 



57х43,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190. Рис. А. 3.4.10. «Квіти у селянській хаті». 2004. Оргаліт, олія. 



46х65,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

191. Рис. А. 3.4.11. «Квіти під вікном». 2010. Картон, акрил. 



техніка. 70х70,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192. Рис. А. 3.4.12. «Запізніла весна». 1997. Полотно, авторська 



70х50. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

193. Рис. А. 3.4.13. «Селянський натюрморт». 1993. Картон, олія. 



темпера. 103,5х85,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194. Рис. А. 3.4.14. «Різдвяний натюрморт». 2006. Оргаліт, 



авторська техніка. 65х59. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195. Рис. А. 3.4.15. «Натюрморт з писанками». 2011. Полотно, 



98х68. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

196. Рис. А. 3.4.16. «Великодній натюрморт». 1993. Полотно, олія. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

197. Рис. А. 3.4.17. «Весняне вікно». 1998. Картон, темпера. 50х70. 



100х90. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198. Рис. А. 3.4.18. «Золотий дощик». 2000. Полотно, акрил. 



100х63. Приватна власність.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199. Рис. А. 3.4.19. «Зів’ялі хризантеми». 1976. Полотно, олія. 



50,5х42,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200. Рис. А. 3.4.20. «Сухі квіти з свічкою». 2001. Картон, темпера. 



101,5х86. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201. Рис. А. 3.4.21. «Живі та сухі квіти». 2003. Оргаліт, олія. 



85х65. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202. Рис. А. 3.4.22. «Засушені квіти». 2008. Полотно, темпера. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

203. Рис. А. 3.4.23. «Пам’яті мамки». 1983. Полотно, олія. 79,5х64. 



69х62. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204. Рис. А. 3.4.24. «Фіалкові ромашки». 2006. Оргаліт, темпера. 



114х90,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

205. Рис. А. 3.4.25. «Філодендрон». 2003. Оргаліт, темпера. 



80х100. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206. Рис. А. 3.4.26. «Ювілейний натюрморт». 2016. Картон, акрил. 



90х100. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

207. Рис. А. 3.4.27. «Воскресіння». 1995. Полотно, темпера. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208. Рис. А. 3.4.28. «Залижник». 1989. Полотно, олія. 70х60. 



78х86. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209. Рис. А. 3.4.29. «Інтер’єр мамкиної хати». 1988. Папір, гуаш. 



108,5х82. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

210. Рис. А. 3.4.30. «Моя колиска». 2008. Оргаліт, темпера. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

211. Рис. А. 3.5.1. «Вітер». 1994. Полотно, темпера. 50х70. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212. Рис. А. 3.5.2. «Гаряча осінь». 2002. Картон, темпера. 37,5х45. 

Музей народного життя Володимира Микити: альбом. – 

Ужгород, 2016. Іл. 120, с. 171. 



30х32. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213. Рис. А. 3.5.3. «Імпровізація двору». 2008. Оргаліт, темпера. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214. Рис. А. 3.5.4. «Чорна лавина». 1994. Полотно, олія. 46х77. 



темпера. 37х48,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215. Рис. А. 3.5.5. «Ритми пейзажу». 2012. Оргаліт, емульсія, 



27,5х29. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216. Рис. А. 3.5.6. «Свіжий подих». 1999. Картон, темпера. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

217. Рис. А. 3.5.7. «Неживе». 1989. Полотно, акрил. 55х38. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218. Рис. А. 3.5.8. «Гребінка». 2012. Полотно, акрил. 63х67. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

219. Рис. А. 3.5.9. «До світла». 1989. Полотно, акрил. 38х55. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

220. Рис. А. 3.5.10. «Одинока». 1993. Полотно, олія. 35х27. 



65,5х85,5. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221. Рис. А. 3.5.11. «Затемнення сонця». 2003. Оргаліт, олія. 



75х75. Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222. Рис. А. 3.5.12. «Вік Антихриста». 1995. Полотно, олія, колаж. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

223. Рис. А. 3.5.13. «Протистояння». 2007. Полотно, гуаш. 41х58. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224. Рис. А. 3.5.14. «Майдан». 2014. Полотно, олія. 140х106. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225. Рис. А. 3.5.15. «Імпровізація». 1992. Полотно, олія. 39х49,5. 



Власність музею В. Микити.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226. Рис. А. 3.5.16. «Маски». 2012. Полотно, акрил. 86х92. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
Назви творів наведені відповідно до каталогів експозицій та матеріалів з Особової справи В. Микити з Поточного архіву Закарпатської обласної організації 

НСХУ. У низці випадків збережено авторську орфографію 

Рік 
виставки 

Назва виставки № 
п/п 

Назва твору1 Рік 
виконання 

техніка розмір Місце знаходження 

1950 V Обласна виставка робіт 

художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Бабуся. (Натурниця) 1950 к/о 104*73 музей В. Микити 

1954 VII Обласна звітна виставка 

художників Закарпаття. 

Виставкова зала Спілки 

художників. 
м. Ужгород 

1. Автопортрет 1954 п/о 51,5*35,5 музей В. Микити 

1955 VIII Обласна виставка робіт 

художників Закарпаття. 
м. Ужгород 

1. Автопортрет 1954 к/о 51,5*35,5 музей В. Микити 

2. Гуцулка 1955 п/о 53*42 Пряшів, пр. власність 

1956 Обласна звітна виставка молодих 

художників Закарпаття. Клуб ЗОО 

СХУ. 

м. Ужгород 

1. Дівчинка в хустинці 1955 к/о  Ужгород 

2. Автопортрет 1955 к/о 40*32 музей В. Микити 

3. Могила А. Ерделі 1956 к/о 42*30 Ужгород 

4. Дворик Ерделія 1956 к/о 40*32 Мукачево 

5. Портрет дівчинки 1956 к/о 40*32 музей В. Микити 

1957 Республіканська виставка творів 

молодих художників до 

Всесвітнього фестивалю молоді і 

студентів. 
м. Київ 

1. Портрет школярки 1957 п/о 39*31 Мукачево 

1957 ІХ Обласна виставка творів 

художників та майстрів народної 

творчості Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Портрет голови колгоспу Титинця 1957 к/о 61*48 музей В. Микити 

2. Доярка А. Сокаль 1957 п/о 80*80 Хуст 

3. Ланкова Марфинець 1957 п/о 76*68 Кошице 

4. Ранок 1957 п/о 32*50 Кайданово 

5. Портрет дівчини 1957 п/о 39*31 Мукачево 

6. Дівчинка-учениця 1957 п/о 60*45 Ужгород 

7. Портрет молодого поета 1957 п/о 80*80 Золотарево 

8. Етюд дівчинки 1957 к/о 33*29 Ужгород 

9. Свиновод М. Мигович 1957 п/о 40*32 музей В. Микити 

10. Хлопчина в саду 1957 п/о 59*59 Берегово 

1958 Республіканська художня 

виставка. 
м. Київ 

1. Куток Ужгорода 1958 к/о 37*55 Кошице 

 



 

 1959 Х Обласна виставка робіт 

художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Натюрморт 1958 к/о 50*35 Ужгород 

2. Куток Ужгорода 1958 п/о 37*55 Кошице 

3. На дворі осінь. (Фікус) 1958 п/о 85*30 Ужгород 

4. Натюрморт 1958 к/о 36*33 Ужгород 

5. Автопортрет 1955 к/о 69*49 музей В. Микити 

6. Учитель-пенсіонер 1958 п/о 70*80 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1959 Обласна звітна виставка робіт 

молодих художників. Клуб ЗОО 

СХУ. 

м. Ужгород 

1. Дівчина серед квітів 1959 к/о 83*62 Ужгород 

2. Старуха Яншива 1959 к/о 61*44 музей В. Микити 

3. Школяр в майстерні художника 1959 к/о 55*40 музей В. Микити 

4. Моя племінниця 1959 к/о 73*56 Ужгород 

5. Осінь 1959 к/о 85*30 Ужгород 

6. Квіти на драбині 1959 к/о  Ужгород 

1959 Республіканська художня 

виставка. 
м. Київ 

1. Дівчина на пленері 1959 к/о 44*42 музей В. Микити 

2. Домашні квіти. (Кімната) 1959 к/о 74*57 Севастоп. картин. галере 

1960 ХІ Обласна виставка робіт 

художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Колгоспний вівчар 1960 п/о 90*70 Ужгород 

2. Село Лопушня 1960 к/о 59*83 Мукачево 

3. Бригада Молнар 1960 п/о 100*65 Ужгород 

4. Березень 1960 п/о 73*81 пр. власність 

5. Дівчина на пленері 1959 к/о 44*72 музей В. Микити 

6. Дівчина з Колочави 1959 к/о 67*48 Ужгород 

1961 ХІІ Обласна виставка робіт 

художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Передовики-кукурудзоводи 1961 п/о 110*195 музей В. Микити 

2. Герой соц. праці І. Пітра 1961 п/о  Білки 

3. Верховинка-доярка 1961 п/о 60*60 Чинадієво 

4. Доярка А. Етвеш 1961 п/о 80*80 Чинадієво 

5. с. Гукливе зимою 1961 п/о  Невицьке 

1961 Республіканська художня 

виставка. 
м. Київ 

1. Весняне вікно 1961 к/о 70*50 Ужгород 

2. Школярка 1960 п/о 90*64 Миколаївський худ. музе 

1961 Всесоюзна художня виставка. 
м. Москва 

1. Школярка 1960 п/о 90*64 Миколаївський худ. музе 

1962 Всесоюзна виставка творів 

молодих художників. 
м. Москва 

1. Колгоспний пастух 1960 п/о 80*70 Ужгород 

1964 Міжобласна художня виставка 1. Дівчина на пленері 1959 к/о 44*42 музей В. Микити 

2. Передовики-кукурудзоводи 1961 п/о 110*195 музей В. Микити 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

м 

  3. Влітку 1964 п/о 60*80 Львівська міськрада 

1965 ХІІІ Обласна художня виставка 

робіт художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Портрет старого рибалки 1965 п/о 80*98 музей В. Микити 

2. Литовський мотив 1964 п/о 80*94 Художній фонд УРСР 

3. Портрет старого комуніста 
Чорногорського 

1965 п/о 80*95 Художній фонд УРСР 

4. Портрет дружини 1965 п/о 85*120 музей В. Микити 

5. Передовик Рахівської картонної 
фабрики Токарюк 

1965 п/о 80*95 Москва 

1966 Республіканська виставка творів 

молодих художників. 

м. Київ 

1. Архітектурний пам’ятник 1966 п/о 95*105 Художній фонд УРСР 

2. Кращий колгоспник І. Короловець 1966 п/о 95*105 закуплено Міністерство 
культури України 

1966 Виставка творів закарпатських 

художників в Ніредьгазі. 

Угорщина 

1. Казкар 1961 к/о 70*50 музей В. Микити 

2. Старий рибалка 1965 п/о 80*98 музей В. Микити 

3. Замок 1966 п/о  Київ 

4. Литовське село 1963 п/о 60*83 музей В. Микити 

1967 Всесоюзна виставка творів 

молодих художників. 

м. Москва 

1.  

Архітектурний пам’ятник 
1966 п/о 95*105 Худож. фонд УССР 

2. Передовий колгоспник І. Королевець 1966 п/о 95*105 закуплено Міністерство 
культури України 

1967 Обласна виставка робіт 

художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Портрет матері (до перер.) 1967 п/о 105*82 музей В. Микити 

2. Невропатолог Д. Снігурський 
(1-й варіант) 

1967 п/о 120*55 Ужгород 

3. Спокій 1967 п/о 82*105 Угорщина 

4. Весна 1967 п/о 150*110 музей В. Микити 

5. Гірська рапсодія 1967 п/о 80*80 музей В. Микити 

6. Дерева 1967 п/о 100*75 музей В. Микити 

7. Осінь 1966 п/о 90*62 музей В. Микити 

1967 Ювілейна художня виставка. 
м. Київ 

1. Моя мамка 1967 п/о 105*82 музей В. Микити 

1968 Виставка закарпатських 

художників в 

м. Ходмезевашархель, Угорщина 

1. На чужині (до перер.) 1967 п/о 120*80 Худож. фонд України 

2. Моя мамка (до перер.) 1967 п/о 105*82 музей В. Микити 

3. Електрифікація 1968 п/о 55*60 музей В. Микити 

1968 Виставка закарпатських 

художників в Кошице. 

Чехословаччина 

1. На чужині (до перер.) 1967 п/о 120*80 Худож. фонд України 

2. Моя мамка (до перер.) 1967 п/о 105*82 музей В. Микити 

3. Електрифікація 1968 п/о 55*60 музей В. Микити 

 



 

 1968 Виставка-продаж, присвячена 

Всесвітньому кінофестивалю в 

м. Канни. Франція 

1. Літо 1964 п/о 60*80 Львів 

2. Село в ущелині 1964 п/о 60*80 музей В. Микити 

3. Літо в горах 1964 п/о 60*80 пр. власність 

1968 Обласна звітна виставка творів 

закарпатських художників. 

м. Ужгород 

1. Хірург-проф. А. Фединець 
(1-й варіант) 

1968 п/о 120*120 Худож. фонд України 

2. Осінь 1968 п/о 100*120 Ужгород 

3. Гірське озеро (повт.) 1968 п/о 120*80 Ужгород 

1969 XVI Обласна ювілейна виставка 

робіт художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Ягнятко 
(1-й варіант) 

1969 п/о 128*155 Мін. культури України 

2. Сестрички 1968 п/о 147*80 музей В. Микити 

3. Невропатолог Д. Снігурський 
(2-й варіант) 

1968 п/о 130*55 Кропивницький 
краєзнавчий музей 

4. Дідо-садівник 1968 п/о 84*100 музей В. Микити 

5. На Новий рік 1969 п/о 148*135 музей В. Микити 

1969 Друга Всесоюзна виставка 
акварелі. Москва – Ленінград 

1. Гірське селище 1968 пап./акв. 48,5*47 Худож. фонд України 

1969 Обласна виставка «Історико- 

архітектурний пам’ятник 

Закарпаття». 
м. Ужгород 

1. Народна готика 1968 п/о 115*63 музей В. Микити 

2. Ужоцька церква 1961 к/о 60*82 музей В. Микити 

3. Церква 1967 п/о 70*50 музей В. Микити 

1970 Республіканська ювілейна 

виставка. 

м. Київ 

1. Ягнятко 
(2-й, а потім 1-й варіанти) 

1969 п/о 110*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

128*155 Міністерство культури 

України 

1970 Виставка закарпатських митців у 

Києві, присвячена 25-річчю 

возз’єднання Закарпаття з 

Україною 

1. Ягнятко 
(2-й варіант) 

1969 п/о 110*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Збір картоплі 1970 п/о 155*190 Худож. фонд України 

3. Новина 1970 п/о 155*190 музей В. Микити 

4. Невропатолог Д. Снігурський 1968 п/о 130*55 музей В. Микити 

5. Комуніст М. Сидоряка 1970 п/о 100*75 музей В. Микити 

6. Моя мамка (після перероб.) 1967 п/о 105*82 музей В. Микити 

7. Сестрички 1968 п/о 137*80 музей В. Микити 

8. Народна готика 1968 п/о 115*63 музей В. Микити 

9. Осінь 1968 п/о 100*120 Худож. фонд України 

10. Осінь. (Дерева) 1969 п/о 85*120  

1970 Всесоюзна виставка акварелі. 
м. Москва 

1. Гірське селище 1968 пап./акв. 48,5*47 Худож. фонд України 
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1970 Пересувна художня виставка 

«Мальовнича Україна». м. Генуя, 

Італія 

1. Гурзуф 1967 п/о 90*80 Севастопольський 

художній музей 

1970 Виставка закарпатських митців у 

Львові 

1. Ягнятко 
(2-й варіант) 

1969 п/о 110*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. На Новий рік 1969 п/о 148*135 музей В. Микити 

3. Дідо-садівник 1968 п/о 84*100 музей В. Микити 

4. Невропатолог Д. Снігурський 1968 п/о 130*55 музей В. Микити 

5. Сестрички 1968 п/о 137*80 музей В. Микити 

6. Народна готика 1968 п/о 115*63 музей В. Микити 

7. Моя мамка 1967 п/о 105*82 музей В. Микити 

1971 XVI Обласна виставка художників 

Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. В.І. Ленін серед селян 1970 п/о 120*230 Ракошино 

2. Новина 1970 п/о 155*190 Запорізький худ. музей 

3. Ягнятко 
(2-й варіант) 

1969 п/о 110*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Надвечір’я 1970 п/зм. 
техн. 

115*130 картинна галерея «Євро- 
Арт», м. Рівне 

1971 Республіканська художня 

виставка. 
м. Київ 

1. Новина 1970 п/о 155*190 Худож. фонд України 

1972 ІІ Республіканська виставка 

акварелі. 

м. Київ 

1. Вечір 1969 пап./акв. 44*64 Дніпровський худ. музей 

2. Сонячний день 1969 пап./акв. 45*64 пр. власність 

3. Гора 1970 пап./акв. 51*49 ДВ СХУ 

1972 Всесоюзна художня виставка. 

м. Москва 

1. Звозять сіно 1971 п/зм. 
техн. 

145*190 ДВ СХ СРСР 

2. Обід у полі 1971 п/о 104*120 ДВ СХ СРСР 

1972 ІІІ Всесоюзна виставка акварелі. 
м. Москва 

1. Вечір 1969 пап./акв. 44*64 Дніпровський. худ. музе 

2. Сонячний день 1969 пап./акв. 45*64 пр. власність 

1972 XVIII Обласна ювілейна виставка 

робіт закарпатських художників. 

м. Ужгород 

1. У сільському клубі. (За щастя онука) 1972 п/зміш. 
техн. 

165*200 ДВ СХ СРСР 

2. Обід у полі 1971 п/о 104*120 ДВ СХ СРСР 

3. До сонця 1972 п/зміш. 
техн. 

100*75 ДВ СХ СРСР 

4. Зимовий мотив 1972 п/зміш. 
техн. 

80*100 ДВ СХУ. Київ 

5. Початок весни 1971 п/зміш. 
техн. 

70*50 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1972 Республіканська виставка «Квітуча 1. У сільському клубі. (За щастя онука) 1972 п/зміш. 165*200 ДВ СХ СРСР 

 



 

  Україна». 

м. Київ 

   техн.   

2. Зимовий мотив 1972 п/зміш. 

техн. 

80*100 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1972 Виставка робіт художників 

Закарпаття в м. Кошице і Попраді. 

ЧССР. 

1. Ягнятко 
(2-й варіант) 

1969 п/о 110*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Дідо-садівник 1968 п/о 84*100 пр. власність 

3. Невропатолог Д. Снігурський 1968 п/о 130*55 ДВ СХ СРСР 

1972 Виставка «Мальовнича Україна» в 
республіці Кіпр — Нікозія 

1. Гурзуф 1967 п/о 90*80 Севастоп. худ. музей 

1972 Всесоюзна художня виставка. 
м. Москва 

1. За щастя онука 1972 п/зміш. 
техн. 

165*200 ДВ СХ СРСР 

1973 Виставка «СРСР — наша 
Батьківщина» в НРБ і Сербії 

1. За щастя онука 1972 п/зміш. 
техн. 

165*200 ДВ СХ СРСР 

1973 Виставка «Радянська Україна». 

м. Москва 

1. Ягнятко 

(1-й варіант) 

1969 п/о 128*155 Національний художній 

музей України, м. Київ 

1973 Персональна виставка В. Микити в 
Ужгороді 

 110 творів     

1973 ХІХ Обласна виставка творів 

художників Закарпаття «Людина 

праці». 

м. Ужгород 

1. Весняні турботи 1973 к/темп. 170*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Тиша 1972 п/зміш. 
техн. 

75*59 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. З верха на верх 1973 п/зміш. 
техн. 

60*75 пр. власність 

4. Незабаром весна 1973 п/зміш. 
техн. 

55*70 пр. власність 

1974 Виставка закарпатських 

художників, членів СХУ, в 

м. Ніредьгаза, УНР 

1. Ягнятко 
(1-й варіант) 

1969 п/о 110*150 Національний художній 
музей України, м. Київ 

2. Моя мамка 1967 п/о 104*81 у автора 

1974 ХХ Обласна ювілейна художня 

виставка. 

м. Ужгород 

1. Страта О. Борканюка 1974 п/зміш. 
техн. 

 Музей вітчизн. війні 

2. Ранок на фермі 
(1-й варіант) 

1974 к/темп.  ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Оновлення 1974 п/о 80*68 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Блакитний ранок 1974 п/о  ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1974 Виставка українських художників 
в м. Варна. НРБ 

1. Ягнятко 
(1-й варіант) 

1969 п/о 128*155 Національний художній 
музей України, м. Київ 

1974 Республіканська художня 

виставка. 

1. Страта О. Борканюка 1974 п/зміш. 

техн. 

 Музей вітчизн. війни 

 



 

  м. Харків 2. Ранок на фермі 

(1-й варіант) 

1974 к/темп.  ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1974 Міжнародне бієнале. 

м. Кошице. ЧССР 

1. Тиша 1972 п/зміш. 
техн. 

75*59 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Самота. (Ноктюрн) 1973 п/зміш. 
техн. 

80*115 США, пр. власність 

1974 Персональна виставка В. Микити в 
м. Пряшів та Попрад. ЧССР 

 35 творів     

 

червень 

1975 

ХХІ Ювілейна обласна 

ретроспективна виставка творів 

художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Ранок на фермі 
(2-й варіант) 

1974 к/темп. 90*137 пр. власність 

2. До сонця 1972 п/зміш. 
техн. 

100*75 ДВ СХ СРСР 

3. Оновлення 1974 п/о 80*68 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Зима 1975 п/о 70*80 Жденієво 

червень 
– липень 

1975 

ХХІІ Ювілейна ретроспективна 

виставка творів художників 

Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Зустріч братів-визволителів у с. 
Ракошино 

1975 п/о 170*260 вл. с. Ракошино 

2. Ранок на фермі 
(2-й варіант) 

1974 к/темп. 90*187 пр. власність 

3. Зима 1975 п/зміш. 
техн. 

70*80 Жденієво 

4. Ноктюрн. (Самота) 1973 п/зміш. 
техн. 

80*115 пр. власність 

5. Незабаром весна 1973 п/зміш. 
техн. 

55*70 пр. власність 

6. Ранок 1975 п/о 48*57 пр. власність 

7. Гірське село 1975 п/о 44*55 пр. власність 

1975 Ювілейна виставка художників 

Закарпаття. 

м. Київ 

1. Зустріч братів-визволителів у с. 
Ракошино 

1975 п/о 170*260 вл. с. Ракошино 

2. Ранок на фермі 
(2-й варінат) 

1974 к/темп. 90*187 пр. власність 

3. Незабаром весна 1973 п/зміш. 
техн. 

55*70 пр. власність 

4. Тиша 1972 п/зміш. 
техн. 

75*59 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

5. Весняні турботи 1973 к/темп. 170*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

6. Осінь 1973 п/зміш. 130*130 Київ 
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     техн.   

7. Обід у полі 1971 п/о 104*120 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

8. З верха на верх 1973 п/зміш. 

техн. 

60*75 пр. власність 

 

грудень 

1975 – 

лютий 

1976 

XXIII Обласна виставка творів 

художників Закарпаття «Слава 

праці». 

м. Ужгород, Мукачево 

1. Весняні турботи 1973 к/темп. 170*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Ранок на фермі 
(2-й варіант) 

1974 к/темп. 90*187 пр. власність 

 в Мукачеві: 

1. До сонця 1972 п/зміш. 
техн. 

100*75 ДВ СХ СРСР 

1976 – 
1977 

XXIV Обласна художня виставка, 

присвячена 30-річчю утворення 

Спілки художників на Закарпатті. 

м. Ужгород 

1. Доброго ранку 1976 п/зміш. 
техн. 

90*120 Сумський художній музе 

2. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 
техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Портрет Е.Р. Контратовича 1976 п/о 110*80 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Зів’ялі хризантеми 1976 п/о 115*67 пр. власність 

5. Страта підпільника 1976 п/темп. 100*63 Закарпат. краєзнав. музе 

6. Віють вітри 1976 п/о 65*82 пр. власність 

1976 Виставка закарпатських 

художників, членів СХУ, в 

Румунії. м. Сату-Маре 

1. Дідо-садівник 1968 п/о 84*100 пр. власність 

2. Моя мамка 1967 п/о 104*81 музей В. Микити 

1977 XXV Обласна художня виставка. 

м. Ужгород 

1. У вікні 1976 п/о 99*76 Національний художній 

музей України, м. Київ 

2. Кактуси 1976 п/о 80*70 пр. власність 

3. І знову весна. (У чеканнях) 1977 п/о 90*70 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Прадід 1977 п/о 87*77 пр. власність 

5. Новоселиця 1977 п/о 39*50 пр. власність 

6. На сільському дворі 1977 п/о 63*45 пр. власність 

7. Ущелина 1977 п/о 85*95 Харківський худ. музей 

1977 Республіканська виставка акварелі. 

м. Львів. 

1. Покинуті хати 1977 п/о 49*63 Спілка худ. України 

2. Весна 1977 п/о 37*54 Спілка худ. України 

3. Гірське село 1977  49*63 Спілка худ. України 

1977 Республіканська художня 

виставка. 
м. Київ 

1. У вікні 1976 п/о 99*76 Національний художній 

музей України, м. Київ 

1977 Виставка закарпатських 1. Покинуті хати 1977 п/о 49*63 Спілка худ. України 

 



 

  художників в м. Сату-Маре 2. Весна 1977 п/о 37*54 Спілка худ. України 

3. Гірське село 1977 п/о 49*63 пр. власність 

1977 Республіканська художня 

виставка. 
м. Київ 

1. У вікні 1976 п/о 99*76 Національний художній 

музей України, м. Київ 

1977 Виставка закарпатських 

художників в м. Сату-Маре 

1. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 
техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Тиша 1972 п/зміш. 
техн. 

75*59 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Серпантини 1973 п/темп. 80*105 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1977 Виставка закарпатських 

художників в м. Ніредьгаза 

1. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 
техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Тиша 1972 п/зміш. 
техн. 

75*59 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Серпантини 1973 п/темп. 80*105 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1977 Виставка закарпатських 

художників в м. Кошице 

1. На сільському дворі 1977 п/о 63*45  

2. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 
техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Тиша 1972 п/зміш. 
техн. 

75*59 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Зів’ялі хризантеми 1976 п/о 115*67 пр. власність 

5. Ущелина 1977 п/о 85*95 Харківський художні 

музей 

6. Віють вітри 1976 п/о 65*82 пр. власність 

1977 Виставка творів художників 

Закарпаття, присвячена IV 

фестивалю «Дружба народів». 

м. Москва 

1. Ягнятко 1969 п/о 110*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Початок весни 1971 к/темп. 70*50 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Весняні турботи 1973 к/темп. 170*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 
техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1977 Твори художників Закарпаття на 

виставці культурних досягнень 

Закарпаття в Східно-словацькому 

краї. 

м. Кошице, Пряшів. 

1. Ущелина 1977 п/о 85*95 Харківський художній 
музей 

2. Віють вітри 1976 п/о 65*82 пр. власність 

3. На сільському дворі 1977 п/о 63*45 Ів.-Фр. художній музей 

4. Зів’ялі хризантеми 1976 п/о 115*67 пр. власність 

1978 XXVI Обласна художня виставка. 1. Вид на Вільнюс 1978 п/о 81,5*100 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

 



 

  м. Ужгород 2. Весняний Ужгород 1978 п/о 84*99 Музей Чюрльоніса. м. 
Каунас 

3. Село під полонинами 1978 п/о 64,5*69,5 пр. власність 

4. Гірське соляне озеро 1978 п/о 69*84 пр. власність 

1978 Виставка учасників І 

Міжнародного пленеру на 

Закарпатті «Мальовниче 

Закарпаття». 

м. Ужгород 

1. Воловецькі полонини 1978 п/о 84,5*99 Власність Дирекції 
виставок СХУ 

2. На сільському дворі 1978 п/о 79*89,5 Ів.-Фр. художній музей 

1978 Виставка учасників Міжнародного 

вільнюського пленеру живопису 

1. Вид на Вільнюс 1978 п/о 81,5*100 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Арки 1978 к/о 86*105 Кельнський худ. музей 

3. Двір 1978 к/о 86*105 пр. власність 

4. Вікно 1978 к/о 105*86 Вільнюс 

5. Зелений храм 1978 п/о 81*100 Вільнюс 

1978 Виставка творів закарпатських 

художників у зв’язку з відкриттям 

Картинної галереї в м. Ужгород 

1. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 
техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Зустріч братів-визволителів трудящими 
Закарпаття 

1978 п/темп. 145*201 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1979 XXVII Обласна художня виставка. 

м. Ужгород 

1. Новий день 1979 п/о 67*105 Власність Дирекції 
виставок СХУ 

2. Автопортрет 1979 к/о 37*32 музей В. Микити 

3. Соняшники 1979 к/о 37*49 музей В. Микити 

1979 XVIIІ Обласна художня виставка. 

м. Ужгород 

1. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 

техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Зустріч братів-визволителів трудящими 
Закарпаття 

1978 п/темп. 145*201 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Страта 6-ти партизанів в 1942 р. 

угорськими солдатами в дворі 
Ужгородських казарм 

    

1979 Виставка закарпатських 
художників в м. Київ 

1. Новий день 1979 п/о 67*105 власність Дирекції 
виставок СХУ 

1979 Виставка учасників ІІ 

Міжнародного пленеру «Карпатам 

зеленіти вічно». 
м. Ужгород 

1. Ґанок 1979 п/о 80*102 Одеський худ. музей 

2. Колгоспний двір 1979 п/о 84,5*99 Запорізький худ. музей 

 



 

й 1980 ХХІХ Обласна художня виставка. 

м. Ужгород 

1. Закарпатці до Леніна 1977 п/зміш. 
техн. 

127*149,5 Закарпат. краєзнав. музе 

2. Після дощів 1979 п/зміш. 
техн. 

84*99 музей В. Микити 

3. Село в ущелині 1980 п/зміш. 
техн. 

79,5*89 пр. власність 

1980 Персональна виставка В. Микити в 

м. Києві, Львові, Івано- 

Франківську, Коломиї, Каунасі, 
Шауляї 

 75 творів     

1980 ХХХ Обласна виставка 
«Оновлене Закарпаття». 

м. Ужгород 

1. Ранок 1980 к/о 132*80,5 музей В. Микити 

2. Вид на зворину 1980 п/о 89*99 Ів.-Фр. худ. музей 

3. На Міжгірщині 1980 п/о 60*70 Київ 

4. У чеканні весни 1980 п/о 89*99,5 ДВ СХ СРСР 

5. Зустріч братів-визволителів у с. 
Ракошино 

1975 п/о 170*260 вл. с. Ракошино 

1980 Виставка «Художники 

Закарпаття». 

м. Москва 

1. Зустріч братів-визволителів у с. 
Ракошино 

1975 п/о 170*260 вл. с. Ракошино 

2. Ранок 1980 к/о 132*80,5 музей В. Микити 

3. Вид на зворину 1980 п/о 89*99 Ів.-Фр. худ. музей 

4. На Міжгірщині 1980 п/о 60*70 Київ 

5. У чеканні весни 1980 п/о 89*99,5 ДВ СХ СРСР 

6. Весняні турботи 1973 к/темп. 170*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

7. Зимовий мотив 1972 п/зміш. 
техн. 

80*100 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1980 ХХХІ Обласна виставка 

художників Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Окраїна села 1980 к/о 50,5*60,5 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Село між горами 1980 к/о 51,5*71,5 ДВ Мініст. культури СРС 

3. Село в ущелині 1980 к/о 60*71 ДВ Мініст. культури СРС 

4. Нова шахта солекопален 1980 п/о 134*200 Закарпат. краєзн. музей 

1981 «Лубенська весна». 
Республіканська виставка пейзажів 

1. На Синевірському перевалі 1981 п/о 92*102 ДВ СХУ 

1981 Виставка творів закарпатських 

художників в м. Сату-Маре 

1. У чеканнях 1977 п/о 70*90 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1981 Виставка художників-учасників 

міжнародних пленерів на 

Закарпатті в м. Кошице. ЧССР 

1. Після дощів 1979 п/о 84*99 музей В. Микити 

2. На сільському дворі 1978 п/о 79*89,5 Ів.-Франк. худ. музей 

1981 ХХХІІ Обласна художня виставка. 1. Міжгірські гори 1980 к/о 102,5*119, ДВ СХУ 

 



 

  м. Ужгород     5  

2. Вологий день 1981 к/о 44*55 пр. власність 

3. Папороть 1981 к/о 60*64 музей В. Микити 

4. Осінній пейзаж 1981 к/о 80*100 музей В. Микити 

1982 Обласна виставка «Образ жінки у 

творах закарпатських 

художників». 

м. Ужгород 

1. Портрет дружини 1965 к/о 85*120 музей В. Микити 

2. Дівчина з Колочави 1960 к/о 67*48 Ужгород 

3. Сестрички 1968 к/о 140*80 музей В. Микити 

4. Дівчина на пленері 1959 к/о 44*42 музей В. Микити 

5. Ранок 1980 к/о 132*80,5 музей В. Микити 

1982 Персональна виставка В. Микити в 
Москві та Зоряному містечку 

 77 творів     

1982 Виставка творів закарпатських 

художників в м. Кошице 

1. Іван Чендей 1979 п/о 119*99 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Зів’ялі хризантеми 1976 п/о 115*67 пр. власність 

3. Пужало 1981 п/о 76,5*88,5 музей В. Микити 

1982 ХХХІІІ Обласна художня 

виставка. 

м. Ужгород 

1. Іван Чендей 1979 п/о 119*99 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Осінній мотив 1982 п/о 45*64 музей В. Микити 

3. Контрасти 1982 п/о 94*124 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1983 ХХХІV Обласна художня 

виставка. 

м. Ужгород 

1. Спомини 1983 к/о 80*64 пр. власність 

2. Весна 1983 п/о 68*92,5 Спілка худ. України 

3. Захід сонця 1982 п/о 65*72 ДВ Міністерства культур 
РФ 

1983 Республіканська художня 

виставка. 

м. Київ 

1. Ранок 1980 к/о 139*81 музей В. Микити 

2. Ущелина 1977 п/о 85*95 Харківський художній 

музей 

3 Після дощів 1979 п/о 84*99 музей В. Микити 

1983 Республіканська художня виставка 
«Мальовнича Україна» 

1. Ущелина 1977 п/о 85*95 Харківський художній 
музей 

2. Осінній пейзаж 1981 п/о 80*100 музей В. Микити 

1983 Виставка учасників пленеру на 

Закарпатті «Газопровід 

добросусідства і дружби» 

1. …А робота кипить 1983 п/о 80*100 Нац. худ. музей. м. Київ 

2. Рани Карпат 1983 п/о 82*98 музей В. Микити 

1983 Виставка учасників пленеру 
«Газопровід добросусідства і 

дружби» в ІМФЕ 
ім. М.Т. Рильського. 

1. …А робота кипить 1983 п/о 80*100 Нац. худ. музей. м. Київ 

2. Рани Карпат 1983 п/о 82*98 музей В. Микити 

 



 

  м. Київ       

1984 Виставка «На трасі дружби». 

м. Львів, Чернівці 

1. …А робота кипить 1983 п/о 80*100 Нац. худ. музей. м. Київ 

2. Рани Карпат 1983 п/о 82*98 музей В. Микити 

1984 Обласна художня виставка «Земля 

і люди». 

м. Ужгород 

1. Покоління 1984 п/о 147*80 музей В. Микити 

2. Веселка 1984 п/о 120*149,5 Мукачівський історични 
музей «Паланок» 

3. Автопортрет 1984 п/о 63*54 Ів.-Франк. худ. музей 

4. Подих весни 1983 п/о 61*83,5 пр. власність 

5. Ораниці 1983 п/о 55*70 музей В. Микити 

6. Пам’яті мамки 1983 п/о 79,5*65 музей В. Микити 

7. Збір яблук 1984 п/зміш. 
техн. 

144*195 Сумський. худ. музей 

1984 Республіканська художня виставка 
«Земля і люди». 

м. Київ 

1. Покоління 1984 п/о 147*80 музей В. Микити 

2. Автопортрет 1984 п/о 63*54 Ів.-Франк. худ. музей 

3. Збір яблук 1984 п/зміш. 
техн. 

144*195 Сумський. худ. музей 

1984 Виставка художників Закарпаття в 

м. Сату-Маре 

1. Автопортрет 1984 п/о 63*54 Ів.-Франк. худ. музей 

2. Подих весни 1983 п/о 61*83,5 пр. власність 

1984 Персональна виставка В. Микити у 
с. Ракошино 

 50 творів     

1984 40 Всесвітнє бієнале у Венеції. 
Італія 

1. Автопортрет 1979 к/о 37*32 Мін. культури СРСР 

1984 Виставка вибраних творів 

учасників 40-го Венеціанського 
бієнале в Будапешті 

1. Автопортрет 1979 к/о 37*32 Мін. культури СРСР 

1985 Республіканська виставка 

«Мальовнича Україна», 

присвячена Т. Шевченку. 

м. Київ 

1. Колгоспний двір 1979 п/о 84*99,5 ДВ СХУ 

1985 Обласна художня виставка. 

м. Ужгород 

1. Пороги 1985 п/о 140,5*84 музей В. Микити 

2. Діалог 1985 п/о 103*120 пр. власність 

3. В пам’ять 1985 п/о 140*90 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1985 Виставка творів закарпатських 

художників в м. Ніредьгаза 

1. Через Карпати. (Рани Карпат) 1983 п/о 82*98 музей В. Микити 

2. Автопортрет 1984 п/о 63*54 Ів.-Франк. худ. музей 

3. Подих весни 1983 п/о 61*83,5 пр. власність 

 



 

   4. Зів’ялі хризантеми 1976 п/о 115*67 пр. власність 

1985 Виставка художників Закарпаття в 

Будинку офіцерів. 
м. Ужгород 

1. Діалог 1985 п/о 103*120 пр. власність 

1985 Ювілейна обласна художня 

виставка. 

м. Ужгород 

1. Зустріч братів-визволителів 1978 п/темп. 145*201 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. І. Чендей 1979 п/о 119*99 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Портрет Е. Контратовича 1976 п/о 110*80 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Куток Ужгорода 1985 п/о 90*80 Луганський худ. музей 

5. Міжгірські далі 1985 п/о 90*115,5 Закарпат. краєзн. музей 

6. Портрет Леніна 1983 п/ол., 
темп. 

  

1985 Виставка художників Закарпаття. 

м. Київ 

1. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 
техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Веселка 1984 п/о 119,5*150 Мукачівський історични 
музей «Паланок» 

3. Через Карпати. (Рани Карпат) 1983 п/о 82*98 музей В. Микити 

4. …А робота кипить 1983 п/о 80*100 Нац. художній музей. м. 
Київ 

5. Ноктюрн 1977 п/зміш. 
техн. 

80*100 пр. власність 

6. Пороги 1985 п/о 140,5*84 музей В. Микити 

7. В пам’ять 1985 п/о 140*90 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1985 Виставка художників Закарпаття, 

присвячена 40-річчю возз’єднання 

краю з Радянською Україною. 

м. Ужгород 

1. Куток Ужгорода 1985 п/о 90*80 Луганський худ. музей 

2. На Синевірському перевалі 1985 п/о 90*115,5 пр. власність 

3. Портрет Е. Контратовича 1976 п/о 110*80 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. І. Чендей 1979 п/о 119*99 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

5. Зустріч братів-визволителів 1978 п/темп. 145*201 Закарпат. краєзн. музей 

6. Портрет Леніна 1983 п/ол., 

темп. 

 Закарпат. краєзн. музей 

1985 Виставка образотворчого 

мистецтва України у Москві 

1. Портрет Ф.Ф. Манайла 1976 п/зміш. 

техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

1986 Обласна художня виставка. 

м. Ужгород 

1. Світанок 1985 п/о 98*144,5 пр. власність 

2. Завжди у турботах 1985 п/о 144,5*98 музей В. Микити 

3. Автопортрет з люлькою 1985 п/о 62*43 Запорізький худ. музей 

4. Міжгірські далі 1985 п/о 90*115,5 Луганський худ. музей 

5. Подих весни 1983 к/о 61*83,5 пр. власність 

1986 Республіканська художня 

виставка. 

м. Київ 

1. Світанок 1985 п/о 98*144,5 пр. власність 

2. Завжди в турботах 1985 п/о 144,5*98 музей В. Микити 

3. Автопортрет з люлькою 1985 п/о 62*43 Запорізький худ. музей 

 



 

 1986 Обласна художня виставка 
«Ужгород у творах закарпатських 

художників». 
м. Ужгород 

1. Контрасти 1982 п/о 94*124 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Куток Ужгорода 1985 п/о 90*80 музей В. Микити 

3. Над Ужем 1985 п/о  музей В. Микити 

1986 Обласна виставка «Графіка 

Закарпаття-86». 

м. Ужгород 

1. Автопортрет 1986 п/паст. 62*42 пр. власність 

2. Село в ущелині 1986 акв. 46*63 пр. власність 

3. Натюрморт з сухими квітами 1986 п/паст. 62*45 пр. власність 

1986 – 
1987 

Обласна ювілейна виставка творів 

художників Закарпаття, 

присвячена 40-річчю утворення 

Закарпатської організації Спілки 

художників. 

м. Ужгород 

1. Портрет доньки 1985 п/о 52*54,5 власність 
О. Юрченко-Микити 

2. Зустріч з сьогоденням 1986 п/о 88*118 МК України 

3. Відлуння 1986 п/зміш. 
техн. 

90*120 пр. власність 

4. В.В. Шепа – землероб 1986 п/о 127*115 пр. власність 

5. Приселок під горою 1986 к/о 90*97 пр. власність 

6. Тіні 1986 п/о 80*116 МК України 

1987 Виставка художників України 
«Мальовнича Україна». 

м. Запоріжжя 

1. Міжгірські далі 1985 п/о 90*115,5 закупка ДВ СХ УРСР 

2. Приселок під горою 1986 к/о 90*97 закупка МК УРСР 

1987 Республіканська художня 

виставка. 
м. Київ 

1. Мірка-мішання 1987 п/темп. 152*238 закупка МК УРСР 

2. Зустріч з сьогоденням 1986 п/о 88*118 МК України 

1987 Виставка закарпатських 

художників в м. Сату-Маре 

1. Тіні 1986 п/о 80*116 МК України 

2. Завжди в турботах 1985 п/о 144,5*98 музей В. Микити 

3. Пороги 1985 п/о 140,5*84 музей В. Микити 

1987 Обласна художня виставка. 

м. Ужгород 

1. Вечірній дзвін (до перероб.) 1987 п/темп. 113*170,5 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Пора осіння 1987 п/о 100*140 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Словацькі каньйони 1987 п/о 85*91 пр. власність 

1987 Всесоюзна художня виставка. 
м. Москва 

1. Мірка-мішання. (На полонині) 1987 п/темп. 152*238 закупка МК УРСР 

1987– 
1988 

Виставка закарпатських 

художників в м. Кошице і 

Требішові. ЧССР 

1. Пороги 1985 п/о 140,5*84 у автора 

2. Тіні 1986 п/о 80*116 ДВ МК України 

3. Рани Карпат. (Через Карпати) 1983 п/о 82*98  

4. За щастя онука. (У сільському клубі) 1972 п/зміш. 
техн. 

165*200 ДВ СХ СССР 

5. Завжди в турботах 1985 п/о 144,5*98 музей В. Микити 

1988 Республіканська художня 

виставка. 
м. Київ 

1. Захід сонця 1988 п/темп. 80*117 Горлівський худ. музей 

2. Міжгірські далі 1988 п/о 90,5*100 закупка ДВ СХ УРСР 

 



 

 1988 Республіканська художня виставка 
«Мальовнича Україна». 

м. Харків 

1. Біля забутої хати 1979 п/о 70*65,5 закупка Мін. культури 
України 

2. Вид на ущелину 1980 п/о 89*99 Ів.-Франківський худ. 
музей 

3. На сільському дворі 1978 п/о 79*89,5 Ів.-Франківський худ. 
музей 

1988 Республіканська художня 

виставка, присвячена 50-річчю 

утворення Спілки художників 

України. 
м. Київ 

1. Тіні 1986 п/о 80*116 ДВ МК України 

1988 Обласна осіння виставка 

закарпатських художників. 

м. Ужгород 

1. День уходящий 1988 п/темп. 90*115 ДВ Мін. культури Україн 

2. Іній 1988 п/темп. 67*89,5 ДВ Мін. культури Україн 

3. В пам’ять Вінце-бачія 1988 п/о 117*67,5 пр. власність 

1989 Республіканська художня 

виставка, присвячена 175-річчю з 

дня народження Т.Г. Шевченка. 
м. Київ 

1. Плач вічної лози (триптих) 1988 п/темп. 123*273 ДВ СХУ 

2. День уходящий 1988 п/темп. 90*115 ДВ Мін. культури Україн 

3. Іній 1988 п/темп. 67*89,5 ДВ Мін. культури Україн 

1989 Республіканська художня виставка 

«Людина і світ». 

м. Київ 

1. Готика 1989 п/о 120*100 ДВ Мін. культури Україн 

1989 Обласна осіння виставка 

закарпатських художників. 

м. Ужгород 

1. Вівчарня 1989 п/акр. 110*145 Хмельницький худ. музе 

2. Петро Скунць 1989 п/темп. 101*72 музей В. Микити 

3. Сходи 1989 п/темп. 73*97 музей В. Микити 

4. Шлагбауми 1989 п/темп. 62,5*78 музей В. Микити 

5. Кінець імперії 1989 п/акр. 85,5*65 музей В. Микити 

6. Розп’яття 1989 п/акр. 97,5*73 музей В. Микити 

1990 Виставка «Закарпатський 
авангард» у ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

1. Композиція 1989 п/акр. 65*65 музей В. Микити 

2. Дерев’яне 1989 п/акр. 59,5*69,5 музей В. Микити 

3. Шуфлятка 1989 п/акр. 54,5*63 музей В. Микити 

1990 Виставка творів радянських 

художників в м. Будапешт 

1. Композиція 1989 п/акр. 65*65 музей В. Микити 

2. Дерев’яне 1989 п/акр. 59,5*69,5 музей В. Микити 

3. Шуфлятка 1989 п/акр. 54,5*63 музей В. Микити 

1991 Персональна ювілейна виставка 

В. Микити. 
м. Ужгород 

 107 творів     

1992 Осіння виставка художників 

Закарпаття 

м. Ужгород 

1. Жінка 1992 п/зм. т. 85*70 пр. власність 

2. Дай, Боже, добрий день 199 п/темп. 110*145 власність ДВ Мін. 
культури України 

 



 

 1993 Виставка закарпатських 
художників в м. Києві 

1. Мірка-мішання. (На полонині) 1987 п/темп. 152*238 закупка МК УРСР 

2. Петро Скунць 1989 п/темп. 101*72 музей В. Микити 

1994 Осіння виставка художників 

Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Церква с. Бистра 1993 п/о 84*104 пр. власність 

2. На роздоріжжі 1993 п/о 99*119 музей В. Микити 

3. Повернення 1993 п/о 104*95 музей В. Микити 

1995 Республіканська виставка 

«Мальовнича Україна». 

м. Ужгород 

1. На порозі вічного 1995 п/о 125*185 музей В. Микити 

1995 Обласна художня виставка. 

м. Ужгород 

1. На порозі вічного 1995 п/о 125*185 музей В. Микити 

2. Великодній натюрморт 1993 п/о 98*68 пр. власність 

3. Жура. (Журба) 1993 п/о 78*62,5 власність В. Мікулин 

1996 Персональна ювілейна виставка 

В. Микити в ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

 115 творів     

1996 Персональна виставка В. Микити в 

м. Ніредьгазі. Угорщина 

 85 творів     

1996 Персональна виставка В. Микити в 

м. Бийкеш-Чаба. Угорщина 

 35 творів     

1996 Обласна виставка, присвячена 

50-річчю Закарпатської обласної 

організації Національної Спілки 

художників України. 
м. Ужгород 

1. На порозі вічного 1995 п/о 125*185 музей В. Микити 

2. Воскресіння 1995 п/темп. 90*100 музей В. Микити 

1996 Виставка на Різдвяну тематику в 

м. Требішові. Словаччина 

1. Ягнятко 

(1-й варіант) 

1994 п/о 55*75 Національний художній 

музей України, м. Київ 

1996 Виставка українських митців в 
м. Братіслава 

1. Петро Скунць 1989 п/темп. 101*72 музей В. Микити 

1997 Виставка на духовну тематику в 

м. Вранов. Словаччина 

1. Ягнятко 

(1-й варіант) 

1994 п/о 55*75 Національний художній 

музей України, м. Київ 

1997 Персональна ретроспективна 

виставка В. Микити в м. Требішов. 
Словаччина 

 57 творів     

1997 Персональна виставка В. Микити в 
м. Бардієво. Словаччина 

 57 творів     

1997 Персональна виставка В. Микити в 
м. Туманне. Словаччина 

 57 творів     

 



 

 1998 Персональна виставка В. Микити в 
м. Міжлаборці. Словаччина 

 57 творів     

1998 Виставка закарпатських 
художників в м. Будапешт 

1. Розп’яття 1989 пап./акр. 97,5*73 музей В. Микити 

1998 Всеукраїнська виставка, 

присвячена 60-річчю НСХУ. 

м. Київ 

1. На порозі вічного 1995 п/о 125*185 музей В. Микити 

1998 Обласна виставка закарпатських 

художників, присвячена 60-річчю 

СХУ. 
м. Ужгород 

1. На ґанку 1997 п/акр. 80*150 музей В. Микити 

2. Запізніла весна 1997 п/зм. т. 70*70 музей В. Микити 

3. Село минулого 1998 к/темп. 51,5*60 музей В. Микити 

1999 Обласна художня виставка 

«Осінь». 

м. Ужгород 

1. Портрет заслуженого працівника 

культури України 
Наталії Петій-Потапчук 

1999 п/о 110,5*80 пр. власність 

2. Зів’ялі квіти 1999 п/темп. 70*50 пр. власність 

3. Вид на копицю 1998 п/темп. 96*72 пр. власність 

2000 Обласна художня виставка, 

присвячена 55-річчю возз’єднання 

Закарпаття з Україною. 

м. Ужгород 

1. Золотий дощик 2000 п/акр. 100*90 музей В. Микити 

2. Похмурна осінь 1999 п/о 80*100 пр. власність 

3. Сонячна осінь 1999 п/о 70*70 пр. власність 

2000 Виставка, присвячена 55-річчю 

возз’єднання Закарпаття з 

Україною. 

м. Київ 

1. Зустріч визволителів 1978 п/темп. 145*201 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Дай, Боже, добрий день 199 п/темп. 110*145 ДВ Мін. культури Україн 

3. Розп’яття 1989 п/акр. 97,5*73 музей В. Микити 

4. Запізніла весна 1997 п/зміш. 
техн. 

70*70 музей В. Микити 

2000 Виставка закарпатських 

художників в м. Ніредьгаза. 

Угорщина 

1. Запізніла весна 1997 п/зміш. 
техн. 

70*70 музей В. Микити 

2. Вербна неділя 1994 п/о 97*65 музей В. Микити 

2000 Осіння виставка закарпатських 

художників. 

м. Ужгород 

1. Цімборки 2000 п/зміш. 
техн. 

100*120 музей В. Микити 

2. Повінь 1999 п/темп. 70*70 музей В. Микити 

2001 Ювілейна ретроспективна 

виставка В. Микити 

з нагоди 70-річчя. 

м. Ужгород 

 165 творів     

 



 

 2001 Персональна виставка В. Микити в 

м. Києві в Центральній 

виставковій залі НСХУ 

 170 творів     

2001 Обласна виставка, присвячена 

55-річчю Закарпатської обласної 

організації Спілки художників 

України. 
м. Ужгород 

1. Повінь 2001 п/темп. 135,5*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. На поточку прали 2001 п/темп. 145*179,5 музей В. Микити 

3. Сухі квіти з свічкою 2001 п/темп. 50,5*42,5 музей В. Микити 

2002 Виставка творів членів та членів- 

кореспондентів Академії мистецтв 

України у виставковій залі 

Академії мистецтв. 

м. Київ 

1. Автопортрет 2001 к/темп. 55*40 музей В. Микити 

2. Сухі квіти з свічкою 2001 п/темп. 50,5*42,5 музей В. Микити 

3. Повінь 2001 п/темп. 135,5*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2002 Виставка українського мистецтва в 
Москві 

1. Повінь 2001 п/темп. 135,5*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2002 Всеукраїнська виставка, 

присвячена 10-річчю державної 

незалежності. 
м. Київ 

1. Запізніла весна 1997 п/зміш. 

техн. 

70*70 музей В. Микити 

2002 Осіння виставка закарпатських 

художників. 
м. Ужгород 

1. Юкка. (Адамова ігла) 2002 орг./акр. 80*60 музей В. Микити 

2002 Виставка творів викладачів 

Ужгородського коледжу мистецтв 

ім. А. Ерделі в м. Будапешті 

1. Автопортрет 2001 к/темп. 55*40 музей В. Микити 

2. Сухі квіти з свічкою 2001 к/темп. 50,5*42,5 музей В. Микити 

3. Повінь 1999 п/темп. 70*70 музей В. Микити 

2002 Виставка «Мистецтво України». 
м. Москва 

1. Повінь 2001 п/темп. 135,5*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2002 Виставка українського мистецтва. 
м. Пекін. Китай 

      

2003 Виставка українського мистецтва у 
Москві 

      

2003 Всеукраїнська виставка 

«Мальовнича Україна». 

м. Львів 

1. Куток двору 2002 орг/о 55*60 музей В. Микити 

2003 Обласна осіння виставка 

закарпатських художників. 

м. Ужгород 

1. Сестри 2003 п/о 180*98 музей В. Микити 

2. Живі та сухі квіти 2003 орг/о 101,5*86 музей В. Микити 

3. Філодендрон 2003 орг/темп. 114*90,5 музей В. Микити 

4. Куток двору 2002 орг/о 55*60 музей В. Микити 

 



 

 2003 Виставка портретів у ЗОХМ 

ім. Й. Бокшая. 
м. Ужгород 

 9 портретів     

2004 Виставка «Еротика» до дня 

Святого Валентина. 
м. Ужгород 

1. Та, що спить 1986 п/о 73*105 Вел. Березний, 

пр. власність 

2004 Виставка дружніх шаржів. 
м. Ужгород 

 20 рисунків з різних років     

2004 Обласна осіння виставка 

закарпатських художників. 

м. Ужгород 

1. Овеча кошара 2004 орг/о 137,5*171 музей В. Микити 

2. На сходах старої хати 2004 орг/о 118*98 музей В. Микити 

3. Мій двір восени 2003 орг/о 85,5*85,5 музей В. Микити 

2005 Персональна виставка В. Микити 

на здобуття Національної премії 

імені Тараса Шевченка. 
м. Київ 

 51 твір     

2005 Обласна осіння виставка 

закарпатських художників. 

м. Ужгород 

1. Після купання 2005 орг/зміш. 
техн. 

106*118,5 Київ, пр. власність 

2. Квіти у передгір’ї 2005 п/о 80*89 пр. власність 

3. Літній дворик 2005 п/о 77*65 пр. власність 

2006 Ювілейна виставка В. Микити з 

нагоди 75-річчя. 
м. Ужгород 

 45 творів     

2006 Персональна ювілейна виставка 

В. Микити з нагоди 75-річчя. 
м. Київ 

 85 творів     

2006 Виставка закарпатських 

художників в м. Требішові та 
Пряшеві. Словаччина 

1. Різдвяний натюрморт 2006 орг/темп. 103,5*85,5 Вел. Березний, 

пр. власність 

жовтень 
2006 

Виставка закарпатських 
художників в м. Будапешт 

1. Квіти в селянській хаті 2004 орг/темп. 57*43,5 музей В. Микити 

жовтень 

2006 

Виставка, присвячена 60-річчю 

Закарпатської обласної організації 

НСХУ. 
м. Київ 

1. Повінь 1999 п/темп. 70*70 музей В. Микити 

2. Овеча кошара 2004 орг/о 137,5*171 музей В. Микити 

3. На сходах старої хати 2004 орг/о 118*98 музей В. Микити 

жовтень 

2006 

Виставка, присвячена 60-річчю 

Закарпатської обласної організації 

НСХУ. 
м. Ужгород 

1. Усіма залишена 2006 п/о 125*100 музей В. Микити 

 



 

 грудень 

2006  – 

лютий 
2007 

Різдвяна виставка художників 

Закарпаття. 

м. Ужгород 

1. Клумби 2006 орг/темп. 72*95 музей В. Микити 

жовтень 

2007 

Обласна осіння виставка 

художників Закарпаття. 
м. Ужгород 

1. Портрет А. Ерделія (ескіз до портрета) 2007 п/паст. 132*102 музей В. Микити 

2. Новорічний натюрморт 2007 орг/темп. 104,5*84 музей В. Микити 

грудень 

2007 

Різдвяна виставка закарпатських 

художників. 

м. Ужгород 

1. Імпровізація пейзажу 2007 орг/темп. 48*48 музей В. Микити 

2. Протистояння 2007 гол. гуаш 41*58 музей В. Микити 

3. Осінні дерева 2007 гол. гуаш 43*56,5 музей В. Микити 

квітень 

2008 

Виставка графіки закарпатських 

художників. 

м. Ужгород 

1. Осінь на Турянщині 2006 паст. 50*70 музей В. Микити 

2. Оля 1988 вугілля 52,5*39,5 музей В. Микити 

3. Фелікс Кривін 1999 вугілля 58*43,5 музей В. Микити 

червень 

2008 

Виставка творів членів живописної 

секції Закарпатської обласної 

організації НСХУ. 
м. Ужгород 

1. Фіалкові ромашки 2006 орг/темп.  музей В. Микити 

жовтень 

2008 

Всеукраїнська виставка, 

присвячена 70-річчю НСХУ. 
м. Київ 

1. Усіма залишена 2006 п/о 125*100 музей В. Микити 

вересень 

2008 

Обласна осіння виставка 

закарпатських художників. 

м. Ужгород 

1. Вікна в сад 2008 п/акр. 104,5*85,5 музей В. Микити 

2. Шаш-трава 2008 орг/акр. 79*112*5 музей В. Микити 

січень – 

лютий 

2009 

Різдвяна виставка закарпатських 

художників. 

м. Ужгород 

1. Клумба з осінніми квітами 2008 п/акр. 97,3*97,3 музей В. Микити 

2. Засушені квіти 2008 п/темп. 85*65 музей В. Микити 

2009 Виставка закарпатських 

художників в м. Требішов. 
Словаччина 

1. Усіма залишена 2006 п/о 125*100 музей В. Микити 

2009 Виставка графічних робіт 

закарпатських художників в 

Ужгороді і Мукачево 

1. Пролуб 2009 паст. 38*50 музей В. Микити 

вересень 

2009 

Виставка «Ужгород і ужгородці в 

творах митців». 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

1. Автопортрет 1953 п/о 51,5*35,5 музей В. Микити 

2. Ліза Кремницька 1956 к/о 26*20 музей В. Микити 

3. Портрет народного художника України 
Ф. Манайла 

1976 п/зміш. 
техн. 

103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Портрет народного художника України 
Е. Контратовича 

1976 п/о 110*80 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

 



 

   5. Куток Ужгорода 1985 п/о 90*80 музей В. Микити 

6. Фелікс Кривін 1990 п/о 69*59 музей В. Микити 

7. Петро Скунць 1989 п/темп. 100*72 музей В. Микити 

жовтень 

2009 

Осіння виставка закарпатських 

художників. 

м. Ужгород 

1. Портрет А. Ерделія 2009 п/о 132,5*102 музей В. Микити 

2. Лавиця 2009 п/темп. 79*52 музей В. Микити 

3. Ромашки 2009 п/о 75*70 музей В. Микити 

листопад 

2009 

Виставка творів членів секції 

живопису ЗОО НСХУ в галереї 

«Ужгород». 
м. Ужгород 

1. Куток двору з трояндами 2008 п/акр. 99*88 музей В. Микити 

грудень 

2009 

Різдвяна виставка творів 

закарпатських художників в 

галереї «Ужгород». 
м. Ужгород 

1. Уже осінь 2007 пап./акр. 60*80 галерея семінарії в м. 
Києві 

2. Новорічний натюрморт 2009 п/о 60*80 музей В. Микити 

квітень – 

травень 

2010 

Виставка «Мукачево і мукачівці» в 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

1. Дерева 1967 п/о 80*75 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Ягнятко 1969 п/о/колаж 110*150 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

3. Портрет народного художника України 

Ф. Манайла 

1976 п/авт.техн. 103*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

4. Портрет народного художника України 

Е. Контратовича 

1976 п/о 110*83 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

травень 

2010 

Виставка творів викладачів 

Ужгородського художнього 

інституту в ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 
м. Ужгород 

1. Портрет А. Ерделія 2009 п/о 132,5*102 музей В. Микити 

липень 

2010 

Виставка ікон і сакрального 
мистецтва в ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

1. На роздоріжжі 1993 п/о 99*119 музей В. Микити 

2. Вербна неділя 1994 п/о 97*65 музей В. Микити 

жовтень 

2010 

Осіння виставка закарпатських 

художників в 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

1. Портрет Й. Бокшая 2010 к/паст. 154*123 ЗОХМ ім. Й. Бокшая 

2. Зсуви 2010 п/о 144*195 музей В. Микити 

 



 

 лютий 

2011 

Ретроспективна виставка В. 

Микити з нагоди 80-річчя від дня 

народження 

в ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

 120 творів     

серпень 

2011 

Виставка творів членів 
ЗОО НСХУ, присвячена 65-річчю 

ЗОО НСХУ. м. Ужгород 

1. Верховинська атрибутика 2011 п/зміш. 

техн. 

104*84,5 музей В. Микити 

вересень 

2011 

Осіння виставка закарпатських 

художників в 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 
м. Ужгород 

1. Верховинська атрибутика 2011 п/зміш. 

техн. 

104*84,5 музей В. Микити 

квітень 

2012 

Виставка сучасного мистецтва 
«Епатаж» в галереї «Ужгород». 

м. Ужгород 

1. Писанка 2011 п/акр. 90*86 музей В. Микити 

2. Крізь щілини 2012 п/акр. 86*92 музей В. Микити 

квітень 

2012 

Виставка творів закарпатських 

художників «Великодній кошик» в 

галереї «Ужгород». 

м. Ужгород 

1. Писанка 2011 пап./акр. 90*86 музей В. Микити 

2. Палітра 2011 п/ол. 84*98 музей В. Микити 

3. Гребінець 2012 п/акр. 63*67 музей В. Микити 

липень 

2012 

Виставка живопису «Традиція і 

сучасність» в галереї «Ужгород». 

м. Ужгород 

1. Червоний дах 2012 п/акр. 84*98 музей В. Микити 

2. Маска 2012 п/акр. 86*92 музей В. Микити 

жовтень 

2012 

Осіння виставка художників 
Закарпаття в ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

1. Перепочинок на полонині 2012 п/акр. 138*102 музей В. Микити 

січень 

2012 

Різдвяна виставка художників 

Закарпаття в галереї «Ужгород». 
м. Ужгород 

1. Зимова казка 2012 паст. 50*65 пр. власність 

січень 

2013 

Виставка, присвячена 20-річчю 

незалежності Словаччини, в 

культурному центрі «Матиці 

Словенської». 

м. Ужгород 

1. Різдвяний натюрморт 2006 орг/темп. 103*85,5 музей В. Микити 

2. Червоний дах 2012 п/акр. 84*98 музей В. Микити 

3. Червона фігура 2012 п/акр. 102*108 музей В. Микити 

4. Костринські гори 2012 п/о 70,5*70,5 пр. власність 

березень 

2013 

Виставка «Портрет і ми» в галереї 
«Ужгород». 

1. Автопортрет 1953 п/о 51,5*35,5 музей В. Микити 

2. Портрет молодої жінки 1988 к/темп. 58*42 музей В. Микити 

 



 

  м. Ужгород       

3. Фелікс Кривін 1990 п/о 69*59 музей В. Микити 

4. Іван Кузьо з Студеного 1995 к/о 69*49,5 пр. власність В. Кузьо 

5. Портрет А. Ерделія 2009 п/о 132,5*102 музей В. Микити 

липень – 

серпень 

2013 

Виставка, присвячена 1025-річчю 

Хрещення Русі. Мистецький 

арсенал. 

м. Київ 

1. Мірка-мішання 1987 п/темп. 152*238 Національний художній 

музей України, м. Київ 

жовтень 

2013 

Осіння виставка закарпатських 

художників в 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

1. Соняшники 2013 п/о 120,5*102 музей В. Микити 

2. Віолончелістка 2013 к/пастель 122*101 музей В. Микити 

листопад 

2013 

Виставка «Натюрморт» в галереї 
«Ужгород». 

м. Ужгород 

1. Соняшники (варіант) 2013 пап./акр. 80*100 музей В. Микити 

2. Час квітіння 2013 к/акр. 80*100,5 музей В. Микити 

 

грудень 

2013 – 

лютий 

2014 

Різдвяна виставка в галереї 
«Ужгород». 

м. Ужгород 

 

Виставка графіки закарпатських 

художників в галереї «Ужгород». 

м. Ужгород 

1. Натюрморт на Коляди 2008 орг/темп. 105*85,5 музей В. Микити 

1. Осінь на Турянщині 2006 паст. 50*70 музей В. Микити 

2. Біля вікна 2014 паст. 69*50 музей В. Микити 

квітень 

2014 

Великодня виставка закарпатських 

художників в галереї «Ужгород». 

м. Ужгород 

1. Писанка 2011 п/акр. 90*86 музей В. Микити 

2. Клумба з ліліями 2013 п/акр. 80*100,5 музей В. Микити 

3. Весна 2014 к/о 100*80,5 музей В. Микити 

травень 

2014 

Виставка закарпатських 

художників у м. Кошице 

1. Усіма залишена 2006 п/темп. 125*150 музей В. Микити 

2. Новорічний натюрморт 2007 орг/темп. 104*84 музей В. Микити 

3. Верховинська атрибутика 2011 п/авт. 
техн. 

104*84,5 музей В. Микити 

4. Крізь щілини 2012 пап./акр. 86*92 музей В. Микити 

5. Соняшник 2013 п/о 140*106 музей В. Микити 

жовтень 
2014 

Осіння виставка художників 
Закарпаття. ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

1. Майдан 2014 п/о 120*102 музей В. Микити 

2. Верховинська ідилія 2014 к/авт. техн. 122*100 музей В. Микити 

 



 

  м. Ужгород       

грудень 

2014 

Різдвяна виставка в центрі 
«Матиці Словенської». 

м. Ужгород 

1. Натюрморт на Коляди 2008 орг/темп. 105,5*85,5 музей В. Микити 

2. Верхівки дерев 2014 к/ем.,темп. 72*61 музей В. Микити 

3. Осінь на передгір’ї 2014 к/ем.,темп. 72*61 музей В. Микити 

4. Хаос 2014 к/акр. 61*71,5 музей В. Микити 

5. Зимова казка 2012 пастель 50*50 музей В. Микити 

грудень 

2014 
Різдвяна виставка закарпатських 

художників в галереї «Ужгород». 

м. Ужгород 

1. На фоні гори 2014 п/ем.,темп. 80*100 музей В. Микити 

2. Осінні квіти 2014 п/ем.,темп. 80*100 музей В. Микити 

березень 

2015 

Виставка творів В. Микити в 

консульстві Угорщини. 

м. Ужгород 

1. Автопортрет 2002 орг/темп. 55*40 музей В. Микити 

2. Фіолетові ромашки 2006 орг/темп. 69*62 музей В. Микити 

3. Осінні дерева 2013 к/акр. 80*60 музей В. Микити 

4. Ромашки 2009 п/о 75/70 музей В. Микити 

5. Костринські гори 2012 п/о 70*70 музей В. Микити 

6. Писанка 2011 п/акр. 90*86 музей В. Микити 

7. Маска 2012 п/о 86*92 музей В. Микити 

8. Різдвяний натюрморт 2006 орг/темп. 103*85 музей В. Микити 

9. Усіма залишена 2006 п/темп. 125*150 музей В. Микити 

10. Червона фігура 2012 п/акр. 102*108 музей В. Микити 

квітень 

2015 

Великодня виставка закарпатських 

художників в галереї «Ужгород». 

м. Ужгород 

1. Імпровізація писанок 2014 к/акр. 61*81 музей В. Микити 

2. Біля басейну 2014 к/ем., 
темп. 

80*60 музей В. Микити 

квітень 

2015 

Весняна виставка «Сакура» в 

галереї «Ужгород». 
м. Ужгород 

1. Біля басейну 2014 к/ем., 

темп. 

80*60 музей В. Микити 

липень 

2015 

Літня виставка «Спека» в галереї 

«Ужгород». 

м. Ужгород 

1. Натюрморт 2015 к/акр. 80*100 музей В. Микити 

жовтень 

2015 

Виставка членів НСХУ з 
словацьким корінням в залах 

Словацького консульства в 
Ужгороді 

1. Іриси 2014 п/о 80*50 музей В. Микити 

2. Літній день 2015 к/акр. 80*100 музей В. Микити 

жовтень 

2015 

Осіння виставка закарпатських 

художників в 

ЗОХМ ім. Й. Бокшая. 

м. Ужгород 

1. Соняшники 2015 к/акр. 80*100 музей В. Микити 

2. Біла хата 2015 к/ем., 

темп. 

41*60 музей В. Микити 

 



 

 5–22 Персональна ретроспективна  92 твори     
лютого виставка В. Микити, присвячена  

2016 85-річчю, в ЗОХМ ім. Й. Бокшая.  

 м. Ужгород  
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