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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Творчість Володимира Васильовича Микити — 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, В. Мартиненко, 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 
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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; 

— 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 формотворчі експерименти митця. 

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. 

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

католицького університету (м. Львів), 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 (ЦДАЛМУ), 

Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО), Поточного архіву Закарпатської 

обласної організації НСХУ, Поточного архіву Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. 

Ерделі, приватного архіву В. Микити та низки 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; 

— 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 співвідношення 

традицій і новацій 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: 
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 — 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, 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-
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Хмельницький 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.); Всеукраїнській науковій 

конференції «Ювілей НАОМА: мистецький контекст в Україні ХХ століття: традиції та 

новації мистецтвознавчої діяльності» (м. Київ, 25—28 квітня 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 SCIENСE 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) та таблиці, що систематизує 

виставкову діяльність В. Микити. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет та методологічні засади дослідження, розкрито наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення одержаних результатів, подано відомості про їх 

апробацію та описано структуру роботи. 

У розділі 1 «Історіографія, джерельна база та методи дослідження» 

охарактеризовано стан наукової розробки проблеми, джерельну базу, методологію, 

концептуальне підґрунтя та понятійні компоненти дисертації.  

Так, в історіографічному огляді виокремлено основні проблеми 

мистецтвознавчого дискурсу, присвяченого образотворчому мистецтву Закарпаття, та 

систематизовано характеристики закарпатської школи живопису, істотні щодо 

виявлення співвідношення традицій і художніх експериментів у доробку В. Микити на 

різних етапах діяльності митця. Зокрема зауважено, що в дослідженнях О. Гаврош, І. 
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Луценка, І. Небесника, Г. Островського, І. Павельчук, В. Павлова, О. Федорука та ін. 

особливостями  образотворення у краї визнано наявність ідейно-естетичної програми, 

тривалу художньо-стильову єдність, сприйняття мистецької спадщини як відкритого до 

реінтерпретацій духовно-естетичного комплексу, творче переосмислення досвіду 

народного мистецтва та модернізму, етноромантизм, символізм, декоративність, 

оригінальний колоризм, увагу до суто пластичних завдань. Водночас підкреслено, що 

актуальним завданням подальших наукових студій є виокремлення провідних 

пошукових стратегій закарпатського живопису та визначення в їх спектрі місця і 

значення доробку майстра.   

Наголошено, що аналіз публікацій, присвячених В. Микиті (О. Воронової, О. 

Гаврош, О. Загаєцької, З. Куторги, В. Мартиненко. Г. Островського, І. Павельчук, І. 

Попа, М. Приймича, О. Рожина, О. Сидор-Гібелінди, М. Сирохмана, О. Федорука, Р. 

Яціва та ін.), дозволяє констатувати відсутність комплексного дослідження творчості 

художника в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — 

початку ХХІ ст. в аспекті спадкоємності з традиціями закарпатської школи живопису 

та художніх експериментів митця.  

Охарактеризовано джерельну базу дослідження, утворену: вербальними і 

візуальними матеріалами,  зосередженими у чотирьох державних і відомчих архівах  

(ЦДАЛМІ, ДАЗО, Поточному архіві Закарпатської обласної організації Національної 

спілки художників України, Поточному архіві Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. 

Ерделі) та приватному архіві В. Микити; інтерв’ю з В. Микитою; творами В. Микити з 

фондів державних музеїв, приватних збірок та особистого архіву живописця. 

Продемонстровано, що наукову достовірність висновків дисертації забезпечено 

відображенням в задіяних джерелах усіх етапів життєвого і професійного шляху 

художника та жанрових спрямувань його творчості. Підкреслено, що значну частину 

архівних матеріалів введено до наукового обігу вперше. 

Обґрунтовано доцільність та ефективність застосування в дослідженні системно-

синергетичного, структурно-функціонального підходів, порівняльно-історичного та 

мистецтвознавчого методів аналізу; аргументовано конкретизацію щодо проблематики 

роботи положень «динамічної теорії традиції», теорії діалогізму та символу.  

В розділі 2 «Інспірації та етапи еволюції образно-пластичної концепції 

творчості Володимира Микити» досліджено вплив на творчість В. Микити традицій 

закарпатської школи живопису та контекстів професійного шляху митця. Виокремлено 

та охарактеризовано періоди творчої діяльності художника.  

У підрозділі 2.1 Народномистецькі і модерністичні традиції закарпатського 

живопису як підґрунтя творчості В. Микити доведено, що чинниками формування 

образно-пластичної концепції творчості майстра стали традиції закарпатської школи 

живопису, засновані на поєднанні сучасних візуальних ідей і засобів художньої 

виразності та «локальних культурних форм» (А. Ерделі), використанні знахідок 

європейського образотворчого мистецтва для осягнення природи та етнокультури 

Карпат (Е. Каллай). З огляду на варіативність першого з компонентів, який в історії 

крайового малярства охопив модерністичний досвід, збагачені пленерним колоризмом 
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академічні і реалістичні традиції і нефігуративне формотворення, та з урахуванням 

відображення етноінспірацій професійної художньої творчості на рівні ідейно-

духовному (відтворення характерних рис народного світовідчуття, часопросторових 

моделей народної культури, її ціннісних орієнтирів, образів і тем) та художньо-

стильовому (інтеграція народномистецьких і фольклорних засобів виразності у 

станковий живопис), в межах закарпатського образотворчого мистецтва другої 

половини ХХ ст. виокремлено три спрямування творчих пошуків. До першого 

віднесено поліваріантний синтез етнокультурного та модерністичного досвіду: 

модерністичне утілення етномотивів; рівноважну взаємодію засобів модерністичної та 

народномистецької виразності; домінантний вплив народного мистецтва на стильові 

ознаки живопису при збереженні властивої модернізму індивідуалізованості творчості. 

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 — утілення етнокультурних образів і тем в 

реалістично-пленерних формах. Відзначено, що у просторі закарпатського малярства 

розглянуті напрями забезпечили різноманітність образно-пластичних візій, динамічне 

співвідношення традицій і новацій, доцентрових та відцентрових, інтеграційних та 

диференційних процесів — умову розвитку складноорганізованих систем. 

Аргументовано, що творчість В. Микити належить до першого з них. Умотивовано, що 

виявом впливу на становлення митця «експериментального напряму» є експерименти з 

фактурою, живописними техніками, застосування колажу, звернення до 

нефігуративного формотворення. Висловлено думку, що значення для творчого 

розвитку художника реалістичних прочитань етнотрадицій полягає в прагненні до 

достовірності зображення та застосуванні методу творчої роботи, заснованого на 

«натурному» вивченні народного життя. 

На основі порівняльно-стильового аналізу значного обсягу візуального матеріалу 

доведено значення у професійному формуванні В. Микити міжгенераційної та 

внутрішньогенераційної трансмісії художнього досвіду, вплив на становлення митця А. 

Ерделі, Ф. Манайла, Е. Контратовича, А. Шепи, певною мірою — Й. Бокшая, А. Коцки; 

вказано на паралелізм творчих знахідок В. Микити та І. Ілька. Акцентовано на 

притаманності доробку В. Микити 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.  

Вказано, що в діахронії художнього процесу у 1950-х — першій половині 1980-х 

рр., репрезентований творчістю В. Микити модерністично-народномистецький 

струмінь утворив магістральний напрям крайового живопису, а з плюралізацією 

творчих пошуків на зламі ХХ — ХХІ ст. — його базовий, ідентифікаційно-

консолідуючий рівень, що продемонстрував розвиток через новацію, «коди 

видозміненої образності» (О. Федорук), взаємозлагодженість між досвідом поколінь. 

У підрозділі 2.2 Родинні, освітні, професійно-комунікаційні джерела 

формування творчої особистості та періодизація діяльності митця на підставі 
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узагальнення досі не введених до наукового обігу архівних матеріалів та інтерв’ю 

дисертанта з В. Микитою досліджено родинно-виховні, освітні і професійно-

комунікаційні витоки професійного становлення художника, уточнено факти його 

біографії, виокремлено періоди професійної діяльності та охарактеризовано кожен із 

них. 

Зокрема аргументовано, що інтерес В. Микити до етнокультурної тематики 

спонукало родинне виховання і глибоке пізнання народного життя в дитячі та юнацькі 

роки. Доведено, що опануванню досвідом крайової школи живопису посприяло 

навчання В. Микити в Ужгородському художньо-промисловому училищі, де у другій 

половині 1940-х рр. культивувались європейські освітньо-мистецькі традиції та 

викладали представники старшого покоління закарпатських майстрів. 

Продемонстровано, що формуванню творчої особистості майстра зарадило мистецьке 

середовище Ужгорода, в якому художній досвід 1920—1930-х рр. сприймався як 

«жива», актуальна культурно-мистецька текстуальність, на якій виховувалось не одне 

покоління закарпатських митців. Підкреслено, що першорядного значення в творчому 

зростанні В. Микити набуло спілкування з А. Ерделі, Ф. Манайлом, Е. Контратовичем, 

А. Шепою, визначною українською мисткинею Т. Яблонською, дружня підтримка та 

фахові поради відомих мистецтвознавців і художніх критиків К. Бєлашової, О. 

Воронової, З. Куторги, М. Лазарєва, Г. Островського, В. Павлова, О. Федорука. 

За критеріями еволюції жанрових, тематично-образних та художньо-стильових 

пріоритетів в творчості В. Микити виокремлено чотири періоди: 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), та розглянуто 

кожен із них. Продемонстровано, що наскрізними тенденціями творчості художника 

стали жанрова, тематична і художньо-стильова диференціація, супроводжувана 

виокремленням субжанрових модифікацій та появою метажанрових творів, динамізація 

співвідношення новацій і традицій та зростання «символіко-синтезувального» 

потенціалу робіт. Вказано на формування «спіралевої» моделі творчих пошуків В. 

Микити, заснованої на віднайденні нових художніх рішень та переосмисленні творчих 

знахідок попередніх років.  

В розділі 3 «Тематично-образні та художньо-стильові особливості малярства 

Володимира Микити в контексті крайового мистецького процесу 1950—2010-х 

рр.» досліджено специфіку відображення тематично-образних і художньо-стильових 

пріоритетів творчості художника в портреті, пейзажі, жанрово-побутовому живописі, 

натюрморті, експериментальних композиціях. Проведено мистецтвознавчий аналіз 

творів, розкрито їх новаційність та зв’язок з традиціями закарпатської школи живопису 

і пошуками провідних закарпатських майстрів. 

У підрозділі 3.1 Портрет у творчості В. Микити: джерела інспірацій, 

еволюція, типологія, художньо-стильові особливості доведено первинність 

портретних зацікавлень митця та вплив на становлення його образно-пластичної 

концепції А. Ерделі та Ф. Манайла. Підтверджено перехід живописця від студійного 
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тонального письма («Мій нянько») до вітчизняної модифікації пленерно-

імпресіоністичного кольоропису («Портрет Береца», «Ліза Кремницька») та 

постімпресіоністичного формотворення («Дівчина на пленері», «Портрет дружини» та 

ін.). Обґрунтовано диференціацію в портретному доробку В. Микити «індуктивно-

індивідуалізувальної» («Учитель-пенсіонер», «Моя мамка», «Невропатолог Д. 

Снігурський» та ін.) та «дедуктивно-синтезувальної» образних стратегій («Дідо-

казкар», «Покоління» та ін.). З’ясовано, що основними типами портретних художніх 

рішень у творчості В. Микити стали портрет-картина зі звуженим зображенням 

простору, статичною монументальною постаттю та предикативним оточенням 

(«Портрет народного художника Ф. Манайла», «Портрет Й. Бокшая» та ін.) та образ 

творчої особистості, внутрішній світ якої розкрито через символіку кольору 

(«Невропатолог Д. Снігурський») або ж експресію світлотіньового моделювання та 

абстрагованого тла («Петро Скунць»). 

У підрозділі 3.2 Міфо-фольклорні витоки, семантичні та образно-пластичні 

домінанти пейзажної творчості В. Микити продемонстровано, що саме у пейзажі 

найповніше виявилась тематично-образна та художньо-стильова еволюція пошуків 

митця. Акцентовано на вагомості у формуванні пейзажних зацікавлень В. Микити 

домінантності жанру в живописі краю, творів Ф. Манайла, ерделівських інтерпретацій 

сезаннівських формотворчих принципів. Підкреслено, що перехід живописця від 

раннього пленерно-імпресіоністичного кольоропису до постімпресіоністичних рішень 

та їх поєднання з народномистецькими засобами художньої виразності 

супроводжувався зростанням концептуальності, метафоричності, символічності 

пейзажних робіт.  

Виокремлено постімпресіоністичні та народномистецькі ідентифікати полотен В. 

Микити. Наголошено, що стосовно етнокультурних засад закарпатського малярства 

основною проблемою пейзажної творчості майстра стало сприйняття міфологем, 

архетипів, символів народної міфо-фольклорної традиції та створення на їх основі 

аксичної, 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) 

(«Після дощів», «Веселка», «Відлуння», «Ораниці», «Рани Карпат», «Віють вітри»); у 

динамічному — взаємодією мікрокосму людського буття та макрокосму природи, 

техногенної цивілізації та народної культури Карпат («Новий день», «Контрасти»). 

Вказано на вияв етнокультурних інспірацій творчості живописця в пантеїстичному 

етико-естетичному осмисленні природи та використанні фольклорних колірно-

семантичних маркерів природного оточення. 

Розкрито символьну природу провідних мотивів (дерева, гори, дороги, моста, 

копиці, дерев’яної церкви, дому) і композиційних рішень в пейзажному доробку В. 

Микити та здійснено їх порівняння з творами інших закарпатських майстрів. Вказано 

на антропність низки пейзажних образів, асоційованих з духовним зростом («З верху 

на верх»), спокоєм («Дворовий спокій»), життєвим розквітом та згасанням («Розквіт 
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навколо старої хати», «Стара хата»), злиднями («Хата бідної»), самотою 

(«Самотність»), витривалістю, незламністю («Витривалість», «Незламне»). 

Наголошено на унікальності в закарпатському малярстві другої половини ХХ ст. 

«екологічних» пейзажів В. Микити («Електрифікація», «Рани Карпат», «Зона» та ін.). 

Проаналізовано урбаністичні краєвиди художника («Весняний Ужгород», «Куток 

Ужгорода») та серію «дворових робіт» («Літній дворик», «Між будинками»). 

Акцентовано на значенні у конституюванні образів притаманного живописцю творчого 

методу, заснованого на узагальненні сприйняттів. 

У підрозділі 3.3 Неофольклорні традиції закарпатського живопису та 

жанрово-побутові полотна В. Микити кінця 1960-х—2010-х рр. доведено, що на тлі 

домінування пейзажу в живописі Закарпаття жанрово-побутовий доробок художника, 

позначений розкриттям глибинних змістів народного життя і позбавлений ідеологічної 

заангажованості, сприймався сміливою новацією й засвідчив регенерацію 

неофольклорних традицій 1920—1930-х рр. Розкрито зв’язок пошуків В. Микити з 

творчістю представників старших генерацій закарпатських майстрів. Зокрема 

зазначено, що з полотнами Ф. Манайла жанрово-побутові роботи В. Микити 

споріднили синтетизм художніх рішень, епічність, монументальність, гіперболізація 

образоутворюючих деталей, лаконізм та доцільність виражальних засобів, виразність 

щільного вагомого письма, опанування народномистецьким досвідом, його синергія з 

художніми кодами фольклору та їх інтеграція у станковий твір. Водночас підкреслено, 

що від етноромантичних манайлівських картин, заснованих на актуалізації 

ірраціональних язичницьких пластів народного світовідчуття, композиції В. Микити 

відрізняють раціональність, некваплива «прозова» інтонація, життєствердність, навіть 

у драматичних сюжетах, які сприймаються частиною епопеї життя. Продемонстровано, 

що джерелом інспірацій творчості художника став доробок Е. Контратовича, зокрема 

властива останньому тонка ліричність та народномистецька локальна колірність зрілих 

і пізніх робіт. Висловлено міркування, що певна творча єдність простежується між В. 

Микитою та А. Коцкою, зокрема в глибинному неподієвому зв’язку статичних 

композиційних груп, рівновазі ідеалізованого та емпіричного начал.   

Проаналізовано еволюцію творчості В. Микити у побутовому жанрі. 

Підкреслено, що первинними у доробку живописця стали одно- та кількафігурні 

композиції, в яких сюжетну колізію розкрито за посередництвом предикаційного 

оточення («Самотність», 1970), співвідношення статичних композиційних груп («За 

упокій», «Обід у полі») або ж розгорнутої колективної дії чи обрядового дійства, що 

утілюють визначені календарним та родинним циклами сенси народного життя («Збір 

картоплі»). Наголошено, що на початку 1970-х рр. майстер застосовує колову 

композиційну побудову, яка підкреслює «хорове» народне начало та повторюваність 

подій («Звозять сіно», «За щастя онука»). Продемонстровано, що новаційними рисами 

фольклорно-епічних багатофігурних картин В. Микити зрілого та пізнього періодів 

творчості стали поєднання пластичної цілісності з розгорнутою сюжетністю, яка 

передбачає послідовне сприйняття окремих сцен; вивершення типу «статико-

динамічної» колової композиції, консолідованої домінантною групою або ж статичною 
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постаттю в оптичному центрі полотна; синергія художніх кодів декоративно-

ужиткового мистецтва, пісенного та словесного фольклору; синестезія зорових, 

слухових, тактильних сприйняттів («Збір яблук», «Мірка-мішання», «На поточку 

прали»). Акцентовано на вагомості у доробку художника 1990—2010-х рр. одно- та 

кількафігурних композицій, межових щодо портрету-картини на сюжетній основі і 

побутового живопису («На порозі вічного», «Сестри», «Після купання», «Верховинська 

ідилія» та ін.).  

Вказано на текстуальну єдність жанрово-побутового доробку В. Микити. 

Продемонстровано, що образними особливостями творів є контекстуалізація 

селянського повсякдення у довічний світовий колообіг, піднесеність буденних 

сюжетів, сакралізація селянської праці, архаїчна простота, відтворення усталеного та 

сутнісного. Зауважено, що засобами утілення авторської ідеї слугують 

конструктивність і пластична цілісність композицій, узагальненість та скульптурна 

монументальність постатей, сповільнений урочистий ритм, лаконізм кольоропису, 

заснованого на гармонізації спектрально протилежних тонально зближених локальних 

барв, фактурність поверхні, в авторській змішаній техніці модельованої дрібними, 

візуально об’ємними, однак ззовні гладкими мазками.  

Доведено, що «полюс новації» жанрово-побутового доробку В. Микити зрілого і 

пізнього періодів творчості утворили «символічні» полотна зі статичною поодинокою 

постаттю в лімінальних локусах воріт, ґанку, вікна, порогу, дверей, дороги, 

роздоріжжя, в яких за посередництвом концепту «переходу» розкрито колізії 

людського життя («У чеканнях», «Пороги», «Завжди в турботах» «До храму», 

«Повернення», «На роздоріжжі»). Підкреслено, що особливістю аналізованої групи 

робіт є широке, вільне письмо та експресія насичених барв.   

Вказано на одухотвореність анімалістичних творів художника («Вівчарня», 

«Овеча кошара»), проаналізовано їх значення у закарпатському живописі другої 

половини ХХ — початку ХХІ ст. та спадкоємність зв’язку з образно-пластичними  

знахідками Ф. Манайла. 

У підрозділі 3.4 Еволюція художніх рішень в натюрмортах В. Микити 

з’ясовано, що відзнаками пошуків художника в аналізованому жанрі стали «смислова» 

інтенційність та перехід від постановочних натюрмортів, написаних широким 

пастозним мазком («Натюрморт»), до оригінальних «символічних» рішень в творах 

1970-х рр. («Тиша», «До сонця»). Підкреслено, що домінантними у ранньому доробку 

живописця є композиції із предметів домашнього вжитку, краєвиду та лімінального 

локусу вікна («Весняне вікно», «Початок весни»). Зазначено, що наскрізна у творчості 

В. Микити тенденція образно-пластичної диференціації зумовила виокремлення в 

зрілий та пізній періоди діяльності митця трьох типів художніх рішень: закорінених в 

знахідках Ф. Манайла, виконаних в авторській змішаній техніці декоративних 

натюрмортів — «вівтарів зникаючого верховинського побуту» («Запізніла весна», 

«Верховинська атрибутика»), іноді ― з атрибутами релігійних свят («Різдвяний 

натюрморт», «Натюрморт з писанками»); картин з лімінальним локусом вікна 

(«Золотий дощик») або ж «зображенням у зображенні», що символізує різні плани 



 12 

буття («Зів’ялі хризантеми», «Пам’яті мамки»); флористичних натюрмортів, близьких 

динамічній кольоропластиці А. Ерделі («Натюрморт із шкляною вазою») або ж 

заснованих на протокубістичних зацікавленнях майстра («Квіти під вікном»). Завершує 

підрозділ аналіз творів В. Микити, в яких натюрмортні мотиви контекстуалізовано в 

інтер’єрні композиції, що відтворюють робітню митця. 

У підрозділі 3.5 Експериментальне формотворення в творчості В. Микити 

узагальнено дані щодо художніх експериментів живописця 1960—2010-х рр. та 

проаналізовано роботи, об’єднані ним назвою «модерне». Зокрема зауважено, що 

передумовами віднайдення В. Микитою новаційних засобів художньої виразності 

стали закладена у підвалини крайового образотворення А. Ерделі, Ф. Манайлом, Е. 

Контратовичем та ін. інтенція виразу етнокультурних змістів у сучасній візуальній 

формі, сміливі шукання в «експериментальному напрямі» 1960—1980-х рр. та 

переконання художника, що ідея підказує рішення, яке найповніше розкриває її. 

Висловлено думку, що основними спрямуваннями творчих експериментів В. Микити 

стали використання образоутворюючих можливостей фактури, зокрема завдяки 

додаванню у фарбові пігменти бджолиного воску; комбінація олійного, темперного, 

акрилового живопису; застосування колажу. Вказано на різноманітність колажних 

прийомів: поєднання олійної фарби з піском («Ягнятко»), тирсою, введення у 

композицію марлевих фрагментів, дерев’яних планок («Зона», «Портрет Й. Бокшая») 

або ж цілісних автентичних речей («Воскресіння»). 

Систематизовано «модерні» роботи В. Микити, створені впродовж 1980― 2010-х 

рр., здійснено їх класифікацію на чотири групи та проаналізовано кожну із них. 

Зокрема зауважено, що пошуки митця зреалізувалися в: експериментальному 

формотворенні в межах традиційних жанрів ― від видозміненої, проте упізнаванної 

емпірії («Вітер», «Дерева»; «Неживе»), до абстрактних композицій («Захід», 

«Імпровізація двору»); образах колізій буття, що поєднали фігуративне та 

нефігуративне формотворення («Червона фігура», «Сліпа Вібрація») або ж 

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

(«До світла», «Одинока», «Затемнення сонця», «Майдан»); колірних імпровізаціях 

(«Імпровізація»); творах, в яких емансиповану від рецептивного досвіду предметність 

контекстуалізовано в нові позатекстові змістові зв’язки («Маска»). Підкреслено, що 

особливостями художнього експерименту в творчості В. Микити стали образно-

змістова доцільність та діалог з традицією, у якому новації увиразнили характерні для 

крайового малярства теми, сюжети, пластичні рішення.  

 

ВИСНОВКИ 

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 
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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 у контексті  мистецького процесу в краї 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 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 — 
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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 «символічно-

синтезувального» потенціалу робіт; поступовий перехід від студійного тонального 

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, 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 

відображенні індивідуального у кореляції із загальнокультурним або ж творенні 

збірного символічного 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 абстрагованого тла.   
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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 швидкоплинного 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.  

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 
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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 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» (означення В. Микити) 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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АНОТАЦІЯ 

Дьерке Г. Г. Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого 

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

художні експерименти. — На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво. — Львівська національна академія 

мистецтв. Львів, 2018. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням творчості Володимира Микити 

в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ 

ст. в аспекті спадкоємності традицій і новацій митця. З метою якнайповнішого 

розкриття джерел інспірацій творчості художника обґрунтовано класифікацію 

пошукових стратегій закарпатського живопису другої половини ХХ ст. та визначено 

місце доробку В. Микити в їх спектрі. Розглянуто вплив народномистецьких та 

модерністичних традицій крайового малярства на формування творчого методу 

майстра. Виявлено та проаналізовано родинні, освітні, професійно-комунікаційні 

джерела формування творчої особистості В. Микити. Обґрунтовано періодизацію його 

діяльності та охарактеризовано її етапи. Систематизовано доробок В. Микити в жанрах 

портрету, пейзажу, побутового живопису, натюрморту. Розкрито художні особливості 

творів та зміст формотворчих експериментів майстра. 

Ключові слова: образотворче мистецтво Закарпаття, традиції, художні 

експерименти, народномистецькі інспірації, модерністичні інспірації, стилістика, 

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

формотворення. 

 

АННОТАЦИЯ 
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 Дьерке Г. Г. Творчество Владимира Микиты в контексте изобразительного 

искусства Закарпатья второй половины ХХ ― начала ХХІ вв.: традиции и 

художественные эксперименты. — На правах рукописи. 

 Диссертация на соискание научной степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.05 ― изобразительное искусство. ― Львовская национальная 

академия искусств. ― Львов, 2018. 

 Диссертация является первым комплексным исследованием творчества 

Владимира Микиты в контексте изобразительного искусства Закарпатья второй 

половины ХХ ― начала ХХІ вв. в аспекте преемственности традиций и новаций 

художника. С целью наиболее полного выявления предпосылок профессионального 

становления В. Микиты обосновано классификацию поисковых стратегий 

закарпатской живописи второй половины ХХ в. и определено место творчества 

художника в их спектре. Рассмотрено влияние традиций народного искусства и 

модернизма на формирование творческого метода мастера. Выявлены и 

проанализированы семейно-воспитательные, образовательные, профессионально-

коммуникационные источники формирования творческой личности В. Микиты. 

Обоснована периодизация его деятельности и охарактеризованы ее этапы. 

Систематизированы наработки В. Микиты в жанрах портрета, пейзажа, жанровой 

живописи, натюрморта. Раскрыты художественные особенности произведений и 

содержание формотворческих экспериментов мастера. 

 Ключевые слова: изобразительное искусство Закарпатья, традиции, 

художественные эксперименты, инспирации народного искусства, модернистические 

инспирации, стилистика, творческий метод, портрет, пейзаж, жанровая живопись, 

натюрморт, экспериментальное формотворчество. 

 

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, 2018. 

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 and artistic experiments of the artist. It is proved that in 

the spectrum of searching strategies of Transcarpathian painting V. Mykyta’s works belong to 

the modernist-folk-art direction. It is argued that studying at Uzhhorod College of Art and 

Industry where in 1947 — 1950 the representatives of older generations of Transcarpathian 

masters worked; 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 
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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). V. Mykyta’s works in such genres 

as portrait, landscape, household painting, and still life are systematized. The artistic features 

of the works and the contents of the creative experiments of the master 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 found out that the core of creative searches of the artist in the genre of 

landscape was the trying to find the sense of archetypes, symbols of folk culture, fundamental 

binary oppositions and the creation of an author's myth and descriptive concept embracing 

static and dynamic, «horizontal» and «vertical» aspects of being. The main types of landscape 

solutions are analyzed; the uniqueness of ecological artist’s paintings in Transcarpathian 

painting of the second half of XX century is emphasized. It is proved that ethnocultural 

inspiration of V. Mykyta’s creative work is the most expressive reflected in household works. 

The figurative and plastic features of these works are found, they are: kinship with the 

didactic epos, sacralization of peasant work, the sublime of everyday stories and their 

contextualization into the life world cycle, the using of constant sectional images; balance of 

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

monumentalism of figures; solemn slowed rhythm; the laconism of the colorography, the 

weight of a dense 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 revealed that there are 

three sub-genre directions in the still life genre in V. Mykyta’s creative work, they are: still 

lives, 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; 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. 

The artist’s works united under the name «modern» are systematized and analyzed. 

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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