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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Об’єктивне вивчення творчих досвідів провідних 

митців та ліквідація пов’язаних із цим лакун в історії українського 

образотворчого мистецтва є актуальною проблемою сучасного 

мистецтвознавства. Закарпатська школа живопису – це повновартісне 

мистецьке явище на тлі української образотворчості, увиразненню якого 

сприяла діяльність кількох поколінь талановитих художників, серед яких 

Золтан Шолтес (1909–1990). Його ім’я незмінно фігурує у наукових працях, 

присвячених дослідженню цієї регіональної школи, проте, наявні матеріали 

містять, радше, короткі коментарі з приводу діяльності митця, без заглиблення 

у проблему витоків його творчості, естетичних параметрів робіт та творчого 

методу. Водночас, творчість З. Шолтеса можна по праву вважати визначним 

явищем в історії українського образотворчого мистецтва. Заявивши про себе у 

перші десятиліття ХХ ст. у числі перших учнів А. Ерделі та Й. Бокшая, він 

послідовно дотримувався принципових методичних постулатів засновників 

закарпатської школи живопису. Моделлю стабільності мистецьких пріоритетів 

художника слугує свідоме обмеження ним жанрового діапазону сферою 

пейзажу (окрім поодиноких, але вартих уваги звернень до портрету, побутової 

картини та натюрморту) та реалістично-імпресіоністичним методом 

трактування натури. Подібна захищеність від необґрунтованих експериментів 

мала глибоко вмотивований внутрішній зміст та дозволила художнику знайти 

живописну «квінтесенцію» закарпатського пейзажу. Відсутність комплексного 

мистецтвознавчого дослідження творчості З. Шолтеса та об’єктивного аналізу 

його мистецької концепції, а також потреба конкретизації внеску митця у 

розвиток закарпатського та, загалом, українського образотворчого мистецтва 

ХХ ст. зумовлюють актуальність дослідження. Пропонована дисертація є 

першою спробою комплексного відтворення цілісності творчого досвіду 

художника, визначення його ролі і місця у мистецькому житті Закарпаття і 

України ХХ ст. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Інституту архітектури Національного 

університету «Львівська політехніка» (протокол №2 від 16.10.2003) та уточнено 

(протокол №6 від 27.03.2017). Робота узгоджена з тематикою наукових 

досліджень кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету 

«Львівська політехніка»: «Методологія наукових досліджень в архітектурі і 
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дизайні: сучасні підходи і альтернативи» (номер державної реєстрації 

0115U006720).  

Метою роботи є вияв творчого феномену З. Шолтеса, розкриття 

світоглядних засад його мистецької діяльності та художньо-стильових 

особливостей творів у контексті культурного розвитку Закарпаття ХХ ст., а 

також визначення місця художника та його творчої спадщини в історії 

українського образотворчого мистецтва.  

Відповідно до поставленої мети окреслено наступні завдання: 

- зібрати й систематизувати фактологічний матеріал, проаналізувати 

історіографію та джерельну базу дослідження; 

- висвітлити особливості культурно-мистецького розвитку Закарпаття першої 

половини ХХ ст.; визначити основні принципи творчо-педагогічної системи 

А. Ерделі та Й. Бокшая та виявити суть спадкоємності художньо-стильової 

концепції останнього у творчому досвіді З. Шолтеса; 

- на основі зібраного фактологічного матеріалу виявити найважливіші етапи 

та маловідомі факти творчої біографії З. Шолтеса; 

- систематизувати творчий доробок З. Шолтеса, ввести у науковий обіг твори, 

які досі не згадувались у мистецтвознавчих працях; 

- здійснити мистецтвознавчий аналіз живописних робіт художника у різних 

жанрах, виявити основні особливості їх художньо-стильових, 

композиційних, колористичних та структурно-образних  вирішень; 

- визначити місце творчості З. Шолтеса у контексті розвитку образотворчого 

мистецтва Закарпаття та українського образотворчого мистецтва ХХ ст. 

Об’єктом дослідження визначено творчість З. Шолтеса а також увесь його 

творчий доробок, який складає, насамперед, пейзажний живопис. 

Предметом дослідження є особливості формування творчої особистості 

художника на тлі культурно-мистецького життя Закарпаття ХХ ст., а також 

художньо-стильові особливості живописних творів З. Шолтеса. 

 Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1920-х по 1980-ті роки – 

час активної творчої діяльності З. Шолтеса у сфері живопису. 

Методологічна основа дослідження визначена з огляду на завдання, 

поставлені на кожному з етапів роботи. При вивченні джерел та літератури 

застосовано аналітичний метод. Для дослідження характеру історико-

культурних процесів використано реконструктивно-аналітичний, історико-

діахронний та синхроністичний методи; проблемно-хронологічний при 

послідовному викладі матеріалу. Для визначення основних етапів життя та 

творчості митця залучено метод періодизації. Під час систематизації 
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ілюстративного матеріалу застосовано метод індукції. Для аналізу живописних 

творів З. Шолтеса використано емпірично-аналітичний метод, мистецтвознавчі 

категорії, а також практичний досвід візуального, морфологічно-

композиційного, колористичного,  геометричного та комплексного аналізу.  

Джерела дослідження – уся живописна спадщина З. Шолтеса та його 

сучасників – представників закарпатської школи живопису; рецензії, розміщені 

у каталогах та періодиці; архівні матеріали, публікації у наукових виданнях. 

Наукову новизну дослідження характеризують наступні положення: 

вперше: 

- у максимально повному обсязі розкрито художньо-естетичну природу 

творчості З. Шолтеса у  контексті складних історико-культурних процесів 

Закарпаття у 20 – 80-х рр. ХХ ст.; виявлено суть спадкоємності базових 

мистецьких принципів  Й. Бокшая у творчості З. Шолтеса; 

- розкрито особливості колористичних та композиційних вирішень 

живописних творів З. Шолтеса та надано комплексну наукову оцінку його 

мистецькій спадщині у різні періоди діяльності; 

- проведено максимально вичерпну каталогізацію живописних робіт 

З. Шолтеса; у науковий обіг введено значну кількість робіт з приватних 

колекцій, які досі перебували поза межами досліджень спеціалістів; 

удосконалено: 

-  розуміння суті культурно-мистецького розвитку Закарпаття п.п. ХХ ст. та 

формування регіональної школи живопису; 

- уявлення про пленерне малярство як засіб трактування краєвиду 

закарпатськими пейзажистами та визначено роль пленеру у творчості 

З. Шолтеса; 

- уточнено жанровий діапазон живописних творів художника та здійснено їх 

мистецтвознавчий аналіз; 

набуло розвитку: 

- розуміння ролі та місця З. Шолтеса у культурно-мистецьких процесах 

Закарпаття та України ХХ ст. 

Теоретичне та практичне значення роботи. Дисертація є цілісним, 

науково обґрунтованим дослідженням творчості З. Шолтеса у контексті 

розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття.  Практичне значення полягає у 

розширенні уявлення про Закарпатську школу живопису шляхом максимально 

повного комплексного дослідження творчості одного з її представників – 

З. Шолтеса. Результати та висновки даної дисертації можуть бути використані 

для наукової реконструкції цілісної картини художнього процесу Закарпаття та 
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загалом України ХХ ст. Матеріали дослідження, фактологічні дані, значна 

частина ілюстративної добірки можуть знайти широке застосування у 

навчальних посібниках, спеціальних курсах з історії та теорії мистецтва, 

практичній музейній діяльності. Методика роботи на пленері, розроблена за 

принципами творчого методу З. Шолтеса може бути використана у 

навчальному та творчому процесі на пленерних практиках. 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що усі викладені у роботі 

матеріали та висновки є результатом одноосібного дослідження автора, який, 

будучи художником уродженцем Закарпаття протягом тривалого часу вивчав та 

використовував здобутки школи. Усі 15 публікацій виконані одноосібно. 

Апробація основних положень. Основні положення були представлені на 

наступних наукових конференціях: Дизайн-освіта 2009: сучасна концепція 

дизайн-освіти в Україні (Харків, ХДАДМ, 27–29 квітня 2009 р.); Дизайнерська 

освіта України у світовому контексті (Харків, ХДАДМ, 12-13 квітня 2011 р.); 

Науковий потенціал 2016: ХІІ Міжнародна наукова конференція (Київ, 16-18 

березня 2016 р.); на науково-практичних конференціях професорсько-

викладацького складу і аспірантів Інституту архітектури 2012-2017 рр.; 

Матеріали дослідження впроваджені в наступних навчальних програмах та 

курсах Інституту архітектури: курс «Живопис» для студентів спеціальності 

«Дизайн», «Пленерна практика» для студентів ІІ курсу спеціальності «Дизайн». 

Публікації. Основні результати дисертації викладені у 15 публікаціях, 

одинадцять з яких вміщені у фахових виданнях України та введених у 

наукометричну базу.   

Структура дисертації. Робота містить вступ, чотири розділи, висновки, 

список використаних джерел (270 позицій). Додатки оформлені окремою 

книгою: додаток А – 21 таблиця; додаток Б – каталог творів (207 позицій); 

додаток В – фотоматеріали (48 позицій); додаток Г – список публікацій та 

відомості про апробацію. Повний обсяг дисертації – 369 сторінок, з них – 175 

сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання, 

визначено об’єкт, предмет та методологію дослідження, наукову новизну, 

окреслено хронологічні межі, запропоновано практичне застосування 

результатів дослідження, подано відомості про їх апробацію.  

Розділ 1. Історіографія, джерельна база та методи дослідження. Вже від 

початку ХХ ст. образотворче мистецтво Закарпаття стає предметом 
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зацікавлення багатьох дослідників. Перші спроби аналізу професійного 

мистецтва регіону з’являються на сторінках періодичних видань 1920–1940-х 

рр. Цілий корпус публікацій А. Ерделі, Й. Бокшая, Я. Затлоукала, О. Ізворина, 

Е. Каллаї, І. Сельчанина, Є. Недзельського, А. Коцки  у часописах 

«Podkarpatská Rus», «Руська правда», «Закарпатська правда», «Огоньки», «Зоря 

– Hajnal» містить описову інформацію щодо мистецьких процесів та 

виставкової діяльності в краї, а також мистецтвознавчі розвідки зі спробою 

аналізу творчості конкретних імен, пошуком методологічних та світоглядних 

засад цілої генерації закарпатських художників. Фахові праці Г. Островського 

1960–1980-х рр., поглиблюють розуміння мистецького руху на Закарпатті, 

окреслюють локальні особливості живопису, розкривають імена та творчі 

програми митців.  Продовжують досліджувати дану проблематику розвідки 

Л. Балли, Ю. Сташка, Л. Габди, Г. Ерделі, Г. Бикової, І. Долгоша, Л. Шандора 

(1970–1980-ті рр.), а також пізніші дослідження І. Попа, Л. Попової, О. Чернега-

Балли, Л. Біксей, І. Небесника. Важливими є мистецтвознавчі огляди у місцевій 

пресі, що супроводжували відкриття кожної обласної або обмінної виставки 

(часописи «Kárpati igaz szó», «Закарпатська правда» та ін.). Монографічні 

розвідки про закарпатських художників – сучасників З. Шолтеса доповнюють 

історіографію дослідження та допомагають дати об’єктивну оцінку загальним 

культурно-мистецьким процесам у хронологічних межах дослідження, виявити 

певні тенденції та провести аналогії між творчими програмами закарпатських 

митців, простежити важливі події у виставковій діяльності закарпатців, 

уточнити загальний контекст творчого спілкування та взаємодії між 

художниками, у тому числі з-поза меж Закарпаття. Серед таких праць – 

публікації В. Павлова, Г. Островського, В. Курильцевої; Ю. Сташка, 

В. Цельтнера, Л. Попової, Л. Шандора, В. Мартиненко, Л. Владича. У 2000-х 

рр. виходять друком альбоми з цілим корпусом образотворчого матеріалу та 

статтями О. Федорука, Л. Біксей, М. Приймича, О. Приходько, В. Фолтіна, 

Ф. Ерфана, О. Мясіщевої  та ін. Сучасні дисертаційні дослідження І. Луценка, 

О. Гаврош суттєво доповнюють історіографію, узагальнюють аналітичний та 

фактичний матеріал. Загальна історико-культурна ситуація на Закарпатті 

висвітлена у працях В. Задорожного М. Вегеша, М. Токара, П. Магочія, 

І. Небесника, П. Стерчо, Ю. Гаджеги, Г. Рижової. Загальний український та 

європейський культурно-мистецький контекст розкрито у працях О. Голубця, 

Л. Соколюк, Р. Шмагала, Р. Яціва, Н. Асєєвої, О. Петрової, Л. Бєлічко, 

Б. Певного, Ж. Фехер. Загальнотеоретичні питання живопису та пленеру 

висвітлюють В. Бранський, М. Волков, Л. Жегін, Л. Владич, Ф. Ковальов, 
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Дж. Ревалд, Л. Келлен, Г. Беда, К. Богемська, О. Денисенко, В. Стасевич, 

М. Базанов, С. Ломов та ін. Для мистецтвознавчого аналізу творів З. Шолтеса, 

дослідження колористичних, композиційних, формотворчих, пластичних, 

просторових, стилістичних та сюжетно-образних характеристик залучено 

фахові публікації Т. Баррета, Р. Арнхейма, М. Ростовцева, Й. Іттена, 

Б. Раушенбаха, М. Манстерберг. Перші публікації про З. Шолтеса з'являються у 

закарпатських періодичних виданнях «Ужгород», «Свобода», «Українське 

слово», «Душпастирь», «Русский народный голос», інформуючи про поточну 

діяльність художника у складі Товариства діячів образотворчого мистецтва на 

Підкарпатській Русі. Реплікою на другу персональну виставку митця (1936 р.) 

стали аналітично-оглядові статті Є. Недзельського, Й. Бокшая. Короткі 

розвідки про З. Шолтеса спорадично з’являються у каталогах, що 

супроводжують його персональні покази (з передмовами О. Чернеги (1961), 

Ю. Сташка (1971), А. Шпакова (1973), І. Чуліпи (1989), Л. Філіпа (2003) та у 

пресі (статті Л. Попової, М. Ряшка). Водночас, увага авторів часто зосереджена 

на біографічних даних та декларуванні З. Шолтеса як представника 

закарпатської школи живопису, відтак, питання художньої освіти, спадковості 

традицій, формування творчого методу залишаються нерозкритими. У 2009 р. 

був виданий альбом «Золтан Шолтес» (упорядник В. Штець), де зібрано 

максимально повний каталог творів художника, що зберігаються як у музейних 

так і у приватних колекціях, подано деякі біографічні дані та мистецтвознавчі 

характеристики творів митця. Попри це, ще багато питань щодо аналізу 

творчого доробку митця залишаються нерозкритими. Спорадично ім’я 

З. Шолтеса потрапляло у поле зору наукового інтересу Г. Островського, 

І. Небесника, Л. Біксей, Л. Шандора. Доповнюють історіографію публікації-

спогади його сучасників: І. Ільницького, О. Ільченка, П. Панча, 

Е. Контратовича.  

1.2. Методологічна основа роботи. Базовими методами дослідження у 

даній дисертації визначено метод мистецтвознавчого аналізу, а також історико-

культурний та науково-реконструктивний методи із залученням 

компаративного, системно-порівняльного, аналітичного, комплексного, 

проблемно-хронологічного, синхроністичного та історико-діахронного методів. 

Для вияву творчого методу З. Шолтеса, дослідження колористичних, 

композиційних, формотворчих, пластичних, просторових, стилістичних та 

сюжетно-образних характеристик живописних творів художника, цінними 

стали методи художньо-стилістичного, порівняльно-типологічного, 

іконологічного, композиційного аналізу, а також метод аналогій. 
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Систематизацію ілюстративного матеріалу здійснено за допомогою методу 

індукції. Критичне переосмислення сучасних теоретичних напрацювань у 

галузях психології сприйняття, композиційно-морфологічного та 

колористичного аналізу та їх адаптація до проблематики даного дослідження 

дозволять у максимально повному обсязі розв’язати поставлені у дисертації 

завдання. 

1.3. Джерельна база дисертації. Для дослідження залучено максимально 

повний обсяг живописних робіт З. Шолтеса з приватних колекцій та музейних 

фондів, зокрема, Закарпатського обласного художнього музею імені Й. Бокшая; 

Національного художнього музею України; Національного музею у Львові 

ім. А. Шептицького; Дніпропетровського художнього музею; Кіровоградського 

обласного художнього музею, Херсонського художнього музею 

ім. О. О. Шовкуненка, Вінницького обласного художнього музею та ін. У 

дослідженні використано репродукційний матеріал та рецензії, що містяться у 

періодичних виданнях та каталогах до виставок, архівні документи, а також 

спогади сина З. Шолтеса – художника Степана Шолтеса, записані автором з 

особистих розмов. Цінними, також, є архівні матеріали Закарпатської обласної 

спілки художників України, що містяться у Державному архіві Закарпатської 

області та уточнюють дані про творчу та громадську роботу З. Шолтеса. 

Розділ 2. Культурно-мистецький процес на Закарпатті першої половини 

ХХ століття та становлення творчої особистості Золтана Шолтеса. 

Розглядається історико-культурне підґрунтя художніх процесів Закарпаття 

першої половини ХХ ст., що вплинуло на розвиток професійного мистецтва 

регіону, та формування творчої платформи окремих персоналій, зокрема, 

З. Шолтеса.  

2.1. Особливості культурно-мистецького розвитку Закарпаття п. п. ХХ 

ст. Розглянуто складний історичний період, який став визначальним у процесі 

самоідентифікації закарпатців та входження їх культурного надбання у 

контекст загальноукраїнського мистецтва. Виділено два десятиліття 

перебування Закарпаття (Підкарпатської Русі) у складі Чехословацької 

республіки як час «національного відродження краю», на який припадає 

розвиток освіти, культури, зокрема, і започаткування закарпатської школи 

живопису. Незважаючи на воєнні лихоліття, політичні поневіряння та роки 

радянського режиму, означений часовий відтинок став для Закарпаття 

визначальним не лише у процесі національної самоідентифікації, але й часом 

входження його культурного надбання у контекст загальноєвропейського 

мистецтва.  
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2.2. Передумови формування закарпатської школи живопису. 

Формуючись у тісному зв’язку з культурою сусідніх держав, до складу яких 

Закарпаття історично належало протягом тривалого часу, мистецтво краю 

розвивалось базуючись на специфічних культурних проявах Карпатського 

регіону – релігійному малярстві, своєрідній архітектурі, творах народного 

декоративно-прикладного мистецтва, фольклорі. З перших десятиліть ХХ ст. 

закарпатські митці звертаються до цієї джерельної бази, прагнучи змінити 

вектор розвитку регіонального мистецтва з угорського, а згодом з чеського 

контексту та створити художню школу на власному національному ґрунті, що б 

відповідала місцевим культурним та естетичним потребам. Питомими ознаками 

формування нової мистецької школи на Закарпатті стали вплив романтизму та 

академізму угорського мистецтва кін ХІХ ст.; фахова освіта митців, здобута в 

навчальних закладах Будапешта, Відня, Мюнхена (К. Ізаї, О. Грабовський, 

Й. Бокшай, А. Ерделі, Г. Глюк, Д. Віраг), а також збагачена досвідом роботи в 

приватних мистецьких студіях та колоніях Мюнхена, Парижа, Нодьбані, 

Кечкемета з пошуком нових, протилежних академізму засобів та методів 

відображення натури. Ще одним фактором впливу та керівництвом для 

наслідування були приклади майстрів французького реалістичного пейзажу 

(барбізонської школи) та угорців, об’єднаних під керівництвом Ш. Голлоші,  

К. Ференці та Б. Івані-Грюнвальда у художні колонії з активним зверненням до 

пленерних практик. Важливими були концептуальні прояви руху модерн в 

Європі, що безпосередньо дозволили відновити «культурну» пам'ять та підняти 

вагомий пласт народної творчості. Такий освітній, методичний та  ідейно-

творчий ґарт, застосований у роботі з молодими митцями Закарпаття стрімко 

показав результат, інспірувавши формування регіональної школи, а існування 

альтернативних офіційній академічній освіті мистецьких осередків у 

безпосередній близькості до Закарпаття задало відповідний мотиваційний фон 

та ритм мистецького життя.  

2.3. Мистецько-педагогічна діяльність А. Ерделі та Й. Бокшая та їх 

вплив на формування З. Шолтеса як художника. У підрозділі виявлено 

базові педагогічні методи та навчальні засади Й. Бокшая та А. Ерделі; розкрито 

їх вплив на формування мистецької концепції З. Шолтеса, та його сучасників. 

Ерделі апелював до актуальних тенденцій світового мистецтва; акцентував на 

потребі модерного бачення та авторського трактування натури. Бокшай залучав 

до вивчення спадщини класиків світового мистецтва; наголошував на уважному 

«ремісничому» ставленні до натури, умінні схопити «враження» та настрій. У 

підрозділі конкретизовано наявність концептуальних ідей А. Ерделі та 
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Й. Бокшая у творчості їх учнів. З’ясовано, що під впливом естетичної та 

ідейної програми Й. Бокшая сформувалися такі принципи роботи З. Шолтеса, 

як: жанровий пріоритет – пейзаж; інтерес до місцевої тематики, примат 

власного розуміння світу; аналітична робота на пленері; цілісний підхід до 

композиційного, колористичного та світло-тонального вирішення натури; 

синтез реалістичних та імпресіоністичних засобів трактування натури; уміння 

вловити та передати настрій і образ природи.  

Розділ 3. Життєвий та творчий шлях Золтана Шолтеса та загальний 

контекст розвитку закарпатської школи живопису. У розділі виділено 

основні періоди творчого шляху художника, зважаючи як на суто біографічні 

моменти, так і на зміст творчості З. Шолтеса.  

3.1. Етапи творчої біографії З. Шолтеса та основні аспекти 

формування його мистецького світогляду. Дослідженням встановлено 

наступні періоди творчої біографії З. Шолтеса: становлення творчої особистості 

художника (навчання в Ужгородській реальній гімназії, Ужгородській греко-

католицькій духовній семінарії та, паралельно, Публічній школі малювання) до 

1933 р.;  період активної мистецької та пленерної діяльності у сані священника 

в селах Закарпаття (1933 – 1948), громадська та творча активність у  зрілий 

період  (1949–1990 рр.). Вперше розглянуто маловідомі факти дитинства та 

юності художника. Як один з чинників формування мистецької постави 

виділяється початкова освіта в Ужгородській реальній гімназії де викладав 

Й. Бокшай, а також у духовній семінарії. Проаналізовано перші творчі досвіди 

З. Шолтеса, зокрема, такі потужні заяви молодого художника, як персональні 

виставки (1933, 1936). Загалом, набуті у період становлення знання та 

відповідні середовищу мистецькі орієнтири стануть для З. Шолтеса ключовою 

ланкою в ланцюгу базових принципів його творчої концепції.  

  3.2. Початок професійної діяльності та творчі контакти З. Шолтеса у 

1933-1948 рр. Підрозділ присвячено продуктивному відтинку творчої 

діяльності художника – часу душпастирства у селах Ужок, Туриця та 

м. Севлюш (Виноградів). Шолтес утверджується як самостійний художник та 

здобуває авторитет у критиків. Незважаючи на «відірваність» від життя 

Ужгорода, З. Шолтес не припиняє творчих контактів з іншими художниками, 

працюючи спільно на пленерах, беручи участь у виставках Товариства діячів 

образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі, що відбувались в Ужгороді, 

Кошицях, Празі. Діяльність З. Шолтеса як священика сприяла його контактам з 

громадськими діячами тогочасної Карпатської України, а активну громадянську 

позицію засвідчує факт освячення жовто-блакитного прапору у церкві 
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с. Волосянка спільно з о. Августином Волошиним (1938 р.). Завершується 

ранній період творчості 1948 р. – часом розгортання на території краю 

радянської влади, гонінь греко-католицької церкви та повернення митця до 

Ужгорода після вимушеної відмови від сану. 

3.3. Концептуальні засади творчості та художні здобутки З. Шолтеса 

на тлі мистецького середовища Ужгорода 1949–1990 рр. З'ясовано, що 

радикальна зміна та переоцінка життєвих пріоритетів на межі 40-50-х рр. не 

зламала художника, а спонукала до активніших дій. Талант, організаторські 

здібності та уміння спілкуватись з людьми дозволили З. Шолтесу перебороти 

тиск системи та змусити прийняти його в культурно-мистецьке життя 

Ужгорода. Він набуває членства у Закарпатському відділенні Спілки 

художників України та отримує роботу у виробничих майстернях Художнього 

фонду. Згадані структури хоч і давали художникам певні можливості 

(кар’єрного зросту, державного визнання, заробітку), водночас, були ланкою 

загальносоюзного ідеологічного контролю над художниками. З’ясовано, що 

перед Шолтесом не постала проблема компромісу чи пристосуванства. Жанр 

пейзажу та реалістичний метод толерувався у мистецькій критиці, відтак, за 

винятком небагатьох робіт з відтворенням соціалістичних змін у регіоні (заводів, 

ГЕС, колгоспів), З. Шолтес не відступив від своєї мистецької концепції. Його 

місією стало розвивати жанр пейзажу, шукаючи квінтесенцію візуальної форми 

закарпатського краю, втіленої через образотворчість. Сьогочасні живописні 

роботи неодноразово демонструються на персональних (1961, 1971,  1979, 1989, 

2000 (остання посмертно) та групових виставках, засвідчуючи мистецьку 

самодостатність та світоглядну цілісність художника. 

Розділ 4. Художньо-естетичні особливості живописних творів Золтана 

Шолтеса на тлі пленерного досвіду в українському образотворчому 

мистецтві ХХ ст.  

4.1. Жанровий діапазон живописного доробку З. Шолтеса. 

Пріоритетним напрямом у творчості З. Шолтеса був пейзаж, водночас, його 

творчий спадок охоплює значно ширший діапазон жанрів. Під впливом 

Й. Бокшая митець працює над творами на сакральну тематику для храмів 

Закарпаття. Ще однією сферою діяльності З. Шолтеса у ранній період творчості 

став портрет. Апелюючи до етнічного психологічного портрету, художник 

демонструє органічність авторського світогляду, оскільки джерелом натхнення, 

як і в пейзажі, залишалась місцева тематика. Спорадично звертаючись до 

натюрморту, митець вирішував не формальні, а колористичні та живописні 

проблеми. Змістовий контекст суттєвої частини творів З. Шолтеса, де 
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увиразнюються враження художника від повсякденного життя верховинців, 

дозволяє відокремити їх від пейзажу та віднести до побутового жанру.  

4.2. Витоки пейзажного жанру та традиції пленеру у творчості 

художників Закарпаття. Європейський та український контекст. У 

підрозділі висвітлено проблеми пленеру в європейському  та українському 

живописі в історичному зрізі, а також виявлено основні завдання, які 

розв’язували художники Закарпаття у ХХ ст., працюючи на відкритому повітрі. 

Можливість близького спостереження натури сприяла вдосконаленню 

колористичних, тональних та технічних параметрів живопису закарпатців, а 

особливості місцевого ландшафту визначили формування самого поняття 

закарпатського пейзажу у п. п. ХХ ст. з характерними регіональними ознаками. 

Пленер став «школою» не лише для митців-пейзажистів З. Шолтеса, 

О. Грабовського, Г. Глюка, В. Габди, Ю. Герца, Ш. Петкі, А. Кашшая, 

А. Мартона, але й для художників ширшого жанрового спрямування А. Ерделі, 

Й. Бокшая, А. Коцки, А. Борецького, М. Розенберга, В. Свиди. І попри 

спільність сюжетів, у кожного з них була власна творча манера, яка 

засвідчувала неповторність авторського бачення митця. 

4.3. Художньо-стильові, колористичні та композиційні особливості 

пейзажів З. Шолтеса. У межах підрозділу здійснено мистецтвознавчий аналіз 

живописних творів З. Шолтеса, проаналізовано творчий метод художника, 

розглянуто особливості композиційної будови та колористичних та пластичних 

вирішень при трактуванні простору, плановості та елементів пейзажу у різні 

періоди творчості.  

4.3.1. Класифікація пейзажних творів З. Шолтеса. У підрозділі 

класифіковано пейзажі З. Шолтеса за наступними параметрами: за способом 

трактування натури; за художньо-стильовими ознаками; за формою та 

пластикою мазка; за технікою накладання фарби; за методикою  використання 

кольору; за сюжетно-тематичними ознаками. 

4.3.2. Особливості художньої мови пейзажів З. Шолтеса у ранній період 

творчості (1933–1948 рр.). Пейзажі З. Шолтеса 1930-х рр. виконані у техніках 

акварелі, пастелі та олійного живопису демонструють своєрідність манери та 

пошук власного творчого методу, почерку та образотворчої мови. Будучи 

різними за технікою написання, композиційними та колористичними 

вирішеннями, ці пейзажі об’єднані живим інтересом до натури, прагненням 

відтворення як зовнішнього, так і внутрішнього її змісту. З. Шолтес зумів 

уникнути академічності колориту (на противагу натюрмортам) та вести 

художній пошук у колористичному та пластичному зрізі. Ранні роботи митця 
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досить деталізовані – об’ємно-пластичний характер різних об’єктів ретельно 

передано засобом моделюючого мазка та фактурами. Передача плановості, 

правдиве відтворення натури – основні задачі художника. Важливим аспектом 

творчого методу художника було прагнення передати не лише «видимий» 

матеріальний сюжет, але й навіяний цим сюжетом образ та відповідний настрій. 

Цей «настроєвий» образ у синтезі з аналітичним підходом та уважним 

спостереженням за натурою, конструктивне бачення композиції та подальший 

ретельний рисунок відкривають можливість художнику, працюючи на пленері, 

створювати довершені «картинні» твори.  

4.3.3. Творчий метод З. Шолтеса у зрілий період діяльності (1949–

1990 рр.). Цей період визначено максимально плідним. Художня мова пейзажів 

стає значно вільнішою, композиції розширюються та частіше демонструють 

відкриті картинні панорами. З. Шолтес найчастіше відштовхується від базового 

реалістичного мотиву та працює у зрізі колористичних та пластичних проблем. 

Узагальнюючи попередній живописний досвід, З. Шолтес продовжує розвивати 

тематику ліричного камерного пейзажу, де використовує прийом обмеженого 

композиційного простору, або ж залучає ледь вловиму сюжетну лінію та 

вводить людські постаті. Водночас, у творчості починає домінувати новий 

спосіб інтерпретації натури – лірико-епічний пейзаж-картина, де Шолтес не 

просто фіксує враження від певного мотиву чи оперує моментально отриманим 

враженням, а залучає власний багаторічний досвід спостережень за природою 

робить спробу відтворити «дух» Карпат. Роботи 1950-х рр. мають міцну 

реалістичну основу та тяжіють до деталізації та ретельного опрацювання всіх 

елементів. У роботах 1960-х рр. з'являється більше узагальнень та 

колористичних експериментів. Динамічні контрастні мазки моделюють форми 

на передньому плані та «розчиняються» при трактуванні гірських панорам. 

Водночас, часто художник ігнорує повітряну перспективу, використовуючи 

кольорові домінанти й текстури на задньому плані, в результаті чого елементи 

простору та форми сприймаються в одній площині. У пейзажах 1970-80-х рр. 

узагальнюється попередній досвід, а певна програмованість композиційних 

знахідок супроводжується динамічною зміною пластичної мови та 

колористичних вирішень. Основними засобами, якими художник досягав 

емоційної виразності твору є: колорит, гра контрастом (температурним, 

тональним, кольоровим); протиставлення техніки письма – прозорі плями на 

противагу пастозним; внесення певного ритму, повтору (в елементах, 

кольорових плямах, силуетах, однакових за розміром чи напрямом мазках). 



15 

 

 

 4.4. Значення творчого досвіду З. Шолтеса для українського 

образотворчого мистецтва ХХ ст. Творчість З. Шолтеса охопила майже усі 

актуальні на той час на Закарпатті жанри живопису, однак саме пейзаж став для 

митця тим естетичним простором, де найповніше розкрився його талант та 

отримала візуальну форму мистецька концепція. Глибокий інтерес до місцевої 

тематики як культурно-духовної бази, свідоме обмеження жанрового діапазону 

та прагнення відтворити справжній реалістичний образ свого краю, вірність 

методичним постулатам Й. Бокшая та «захищеність» від невмотивованих 

естетичних чи стильових впливів доводять унікальність та непересічність 

мистецької постави художника.  Традиції реалізму хоч і стали базою стилістики 

його творів, водночас набули унікальних, характерних лише для З. Шолтеса 

рис. Тема карпатського краєвиду не спонукала мистця до експерименту над 

формою. Відштовхуючись від базового реалістичного мотиву, художник 

працює у зрізі колористичних та пластичних проблем, а формальні пошуки, 

найчастіше, зводить до синтезу площинних вирішень та експресивного 

моделювання мазком, узагальнень та експерименту з кольором. Незважаючи на 

те, що творча постава З. Шолтеса формувалась та розвивалась на локальному 

географічному тлі Закарпаття, а взаємодія з мистецьким життям інших регіонів 

України та Європи була доволі обмеженою, це не завадило художнику 

випрацювати переконливий авторський стиль письма з багатою палітрою 

пластичних засобів. Унікальні авторські знахідки, творчий метод трактування 

натури, художньо-стилістичні особливості творів стали предметом для 

переосмислення сучасними професійними художниками, що працюють у галузі 

пейзажу. 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження на тему: «Творчість Золтана Шолтеса у контексті 

розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ ст.) дає можливість 

сформулювати наступні висновки:  

1. Професійний мистецький рух на Закарпатті, інспірований А. Ерделі, 

Й. Бокшаєм та їх безпосередніми учнями, трансформуючись у регіональну 

школу протягом кількох десятиліть ХХ ст. синтезував усі аспекти художнього 

життя краю, включно з європейською освітою митців, гуртуванням художників 

у товариства та виставковою діяльністю. Важливим став пленерний досвід, 

мотивований діяльністю барбізонців та досвідом угорських художніх колоній, з 

їх прагненням працювати на власному «ґрунті» і власним натурним матеріалом. 

Процес становлення Закарпатської школи, відтак, можемо розглядати як синтез 
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звернення до власної джерельної бази – регіональної специфіки народно-

мистецьких традицій, філософії, фольклору, ідеалізованої натурної 

ландшафтної ситуації та європейського досвіду їх використання. 

2. Доведено, що безпосередній вплив на становлення творчої постави 

З. Шолтеса мали лідери мистецького руху Закарпаття А. Ерделі та Й. Бокшай. 

Водночас, саме під впливом естетичної та ідейної програми Й. Бокшая 

сформувалися такі якості та принципи роботи З. Шолтеса, як: жанровий 

пріоритет – пейзажний живопис; глибокий інтерес до місцевої тематики, 

традицій, примат власного розуміння світу; обов’язкова попередня аналітична 

робота – уважне вивчення натури на пленері; цілісний підхід до 

композиційного, колористичного та світло-тонального вирішення натури; 

синтез реалістичних та імпресіоністичних засобів трактування натури; уміння 

точно вловити та передати настрій і образ природи.  

3. У контексті творчої біографії художника встановлено три основні 

періоди: період становлення творчої особистості художника – навчання в 

Ужгородській реальній гімназії, Ужгородській греко-католицькій духовній 

семінарії та, паралельно, Публічній школі малювання (до 1933 р.); період 

активної мистецької та пленерної діяльності у сані священика в селах 

Закарпаття (1933–1948); громадська та творча активність в зрілий період 

творчості в Ужгороді  (1949–1990 рр.).  

4. Систематизація творчого доробку З. Шолтеса дозволила увиразнити 

досить широкий діапазон мистецьких жанрів, у яких працював художник, 

зокрема: портрет, натюрморт, сакральна тематика, міський пейзаж, побутовий 

жанр. Дослідженням було доведено, що дана жанрова структура творчості 

художника базувалась на живописних традиціях Закарпаття та була інспірована 

прикладом Й. Бокшая, А. Ерделі, а також буденними реаліями краю, місцевими 

ландшафтами, фольклором та самою філософією життя краян. 

5. Доведено, що пейзажі З. Шолтеса репрезентують найбільш вагому та 

мистецьки-вартісну сферу його професійної діяльності. Залучивши до аналізу 

близько двохсот пейзажів митця було визначено наступну їх типологію: 1. За 

способом трактування натури: ліричний камерний пейзаж та лірико-епічний 

пейзаж-картина; 2. За художньо-стильовими ознаками: реалістичний пейзаж з 

деталізованою композицією; імпресіоністичний пейзаж-етюд з динамічною 

пластичною мовою та узагальненням форм; пейзаж з домінуючою роботою 

кольору та текстури; 3. За формою та пластикою мазка: корпусний контрастний 

мазок;  моделюючий мазок; синтез виразного мазка та однотонних площин; 

експресивний напівпрозорий мазок; 4. За технікою накладання фарби: 
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використання розрідженої фарби та лісирування; «сухий» пензель та 

прошкрябування; пастозне світло та прозорі тіні; 5. За методикою використання 

кольору: акцентування відкритим кольором; використання поряд доповнюючих 

кольорів; особливе співвідношення теплих та холодних кольорів (часто 1:3); 

6. За сюжетно-тематичними ознаками: ліричний пейзаж-етюд; сільський 

пейзаж-картина з елементами побутового жанру; панорамний пейзаж; камерний 

пейзаж з архітектурними мотивами. 

6. Прикметною рисою робіт художника є яскраво виражений нахил до 

художньої гармонізації побаченого. Рисами індивідуального почерку митця є 

характерна вібруюча мова письма а-ля-прима; композиційна побудова з 

високою лінією горизонту та порожнім переднім планом; колористика з 

домінуванням синьо-фіолетових, рожевих та охристо-помаранчевих відтінків; 

використання візуально активного моделюючого мазка поряд з прозорими 

узагальненими площинами; особливе співвідношення теплих та холодних 

відтінків (часто 1:3).  

7. Мистецтвознавчий аналіз ранніх творів З. Шолтеса засвідчив його 

потенціал як колориста та продемонстрував його уміння абстрагуватись від 

предметного кольору в натурі, використовуючи палітру, зумовлену освітленням 

та повітряною перспективою. Також доведено, що у ранній період творчості у 

пейзажах З. Шолтеса з’являються композиційні та тематично-сюжетні знахідки, 

які в майбутньому стануть основою творчого методу. Загалом, роботи раннього 

періоду творчості художника (1933–1948 рр.). можна умовно об’єднати в 

наступні групи: 1. деталізовані камерні ліричні пейзажі з обмеженою 

композицією та залученням певної сюжетної лінії, 2. пейзажі-панорами 

композиційну побудову та художню мову яких художник розвиватиме у 

подальші десятиліття. У пейзажах З. Шолтеса зрілого періоду узагальнюється 

попередній живописний досвід, а певна програмованість структурно-

композиційних знахідок супроводжується динамічною зміною пластичної мови 

та колористичних вирішень. У роботах з'являється більше узагальнень, 

експериментів з плановістю, колористичним та пластичним трактуванням 

простору. Пейзажні роботи зрілого періоду можна поділити на дві великі групи: 

камерні ліричні пейзажі та епічні пейзажі-картини. Камерні пейзажі З. Шолтеса 

мають також різне сюжетно-тематичне унапрямлення і об’єднані у наступні 

групи: ліричний пейзаж (фіксація образу природи); «олюднений» пейзаж 

(включення людини); сільський пейзаж-картина; пейзаж з архітектурними 

мотивами. Епічний пейзаж-картина складає найсуттєвішу частину творчого 

доробку З. Шолтеса зрілого періоду творчості. Природа Карпат, безмежні 
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краєвиди та нескінченні простори гірських панорам спонукали до возвеличення 

їх краси у вражаючих монументальних композиціях – панорамних пейзажах. 

Виявлено, що епічні пейзажі-картини З. Шолтеса демонструють не лише 

оперування моментально отриманим враженням, але й залучення власного 

багаторічного досвіду спостережень за природою, наділяючи окремо взяті 

локальні сюжети рисами універсалізму.  

8. Втілюючи високі мистецькі стандарти, закладені А. Ерделі та 

Й. Бокшаєм, творчість З. Шолтеса є визначним явищем української 

образотворчості. Йдучи власним шляхом у пошуку «квінтесенції» 

закарпатського пейзажу, художник створював промовисті душевні образи 

регіональної природи. За будь-якої композиції, живописної задачі чи 

пластичного трактування, спільним у творчості З. Шолтеса залишається їх 

внутрішній закарпатський зміст. Свідоме обмеження жанрового діапазону не 

стало на заваді розкриттю оригінальної авторської концепції митця, а дозволила 

найкраще розкрити художнику його власну «картину світу». Таке звернення до 

регіональної тематики та послідовне її культивування протягом майже цілого 

ХХ ст. дають змогу трактувати творчість митця як визначне явище 

українського мистецтва, а авторські знахідки та методи трактування натури, 

художньо-стильові особливості творів та загалом творчий метод стали школою 

для сучасних професійних художників, студентів художніх ВУЗів, що 

працюють у галузі пейзажу та на пленерних практиках. 
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АНОТАЦІЯ 

Штець В. О. Творчість Золтана Шолтеса в контексті розвитку 

образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво. – Львівська національна 

академія мистецтв. – Львів, 2017. 

У роботі, на базі комплексного дослідження творчої спадщини З. Шолтеса, 

здійснено наукову реконструкцію цілісного образу художника, визначено його 

роль та місце у історії українського образотворчого мистецтва. Розглянуто 

чинники, що мали вплив на становлення творчої особистості митця, виявлено 

маловідомі факти й окреслено найважливіші етапи його творчої біографії. На 

основі комплексного аналізу творів З. Шолтеса розкрито особливості 

художнього мислення та творчого методу художника, віднайдено джерела. 

Мистецтвознавчий аналіз живописних робіт З. Шолтеса дозволив 

систематизувати твори за ключовими параметрами структурно-композиційних, 

колористичних, технічно-пластичних, стилістичних та тематично-сюжетних 

вирішень. Дослідженням доведено, що мистецький рівень робіт художника, 

художньо-стильові особливості творів та творчий метод роботи з натурою 

стали школою для сучасних професійних художників, студентів художніх 

ВУЗів, що працюють у галузі пейзажу та на пленерних практиках. 
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Ключові слова: З. Шолтес, закарпатська школа живопису, образотворче 

мистецтво, культура, живопис, пейзаж, пленер, творчість, творчий метод, 

колористика, композиція, пластична мова. 

 

АННОТАЦИЯ 

Штець В. О. Творчество Золтана Шолтеса в контексте развития 

изобразительного искусства Закарпатья ХХ века. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.05 – изобразительное искусство. – Львовская 

национальная академия искусств. – Львов, 2018. 

В работе на базе комплексного исследования творческого наследия 

З. Шолтеса, осуществлена научная реконструкция целостного образа 

художника, определены его роль и место в истории украинского 

изобразительного искусства. Рассмотрены факторы, повлиявшие на 

формирование творческой личности З. Шолтеса, очерчено основные этапы его 

творческой биографии. На основе комплексного анализа работ раскрыто 

особенности художественного мышления и творческого метода художника. 

Искусствоведческий анализ работ позволил систематизировать их за 

основными пареметрами структурно-композиционных, колористических, 

технико-пластических, стилистических и тематико-сюжетных решений. 

Исследованием доказано, что художественный уровень работ художника, 

художественно-стилестические особенности и метод работы с натурой стали 

школой для современных профессиональных художников, студентов, которые 

работают в жанре пейзажа и на пленере.  

Ключевые слова: З. Шолтес, закарпатская школа живописи, 

изобразительное искусство, культура, живопись, пейзаж, пленер, творчество, 

творческий метод, колористика, композиция, пластический язык. 

 

ANNOTATION 

Stets V.O. Zoltan Sholtes’s creativity in a context of the development of the 

Transcarpathian fine art of the twentieth century. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate in the History of Art, 

Specialty 17.00.05 – Fine Arts. – Lviv National Academy of Arts. – Lviv, 2018. 

The content of the dissertation. Dissertation work is dedicated to the study of 

the life and artistic heritage of Z. Sholtes’s creative heritage, a scientific 

reconstruction of the integral image of the artist was carried out, his role and place in 

the history of Ukrainian fine art were determined. The factors influencing the 
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formation of the creative personality of the artist were considered. The sources of his 

work in the context of the formation and development of the Transcarpathian school 

of painting are revealed, little known facts are revealed and the most important facts 

of his creative biography are outlined. The leaders of the artistic movement of the 

Transcarpathian region, A. Erdeli and Y. Bokshaj, had the direct influence on the 

development of Zoltan Sholtes' creative position. Under the influence of the aesthetic 

program of Y. Bokshaj the following qualities and principles of Z. Sholtes' work were 

formed: 1) genre priority - landscape painting; 2) deep interest in the local themes, 

nature, traditions, people; 3) obligatory preliminary analytical work - careful study of 

nature; 4) a holistic approach to the compositional and colorful decision of nature; 5) 

synthesis of realistic and impressionistic means of interpretation of nature; 6) the 

ability to accurately catch and convey the mood and image of nature in lyrical 

chamber and epic canvas; 7) the logic of work on composition, color and light-

colored relations. In addition to the methodological and theoretical teachings of the 

teacher, the experience of pleneric practices became a decisive factor in the formation 

of his artistic concept. The genre range of paintings of the artist has been specified 

and their art critic analysis has been made, as well as systematized works on the key 

parameters of structural-compositional, colorful, technical-plastic, stylistic and 

thematic-story solutions. The systematization of the creative work of Z. Sholtes 

allowed to reveal a fairly wide range of artistic genres in which the artist worked, in 

particular: portrait, still life, sacred themes, urban landscape, everyday genre. At the 

same time, the landscape genre represents the most important and artistic-value 

sphere of professional activity of Z. Sholtes. 

 The cataloging of Z. Sholtes’s works has been carried out; a large number of 

works on private collections were introduced into the scientific circle, as well as the 

role and place of the artist in the cultural and artistic processes of Transcarpathia and 

Ukraine of the 20th century. 

Key words: Z. Sholtes, Transcarpathian school of painting, fine arts, painting, 

landscape, plein air, creativity, creative method, color, composition, plastic language. 


