
ВІДГУК 

офіційного опонента доктора мистецтвознавства Р.Т. Шмагала на 

дисертацію «Творчість Золтана Шолтеса у контексті розвитку 

образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ століття» Віктора 

Олексійовича Штеця, здобувача наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства,  за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво, 

02 – культура і мистецтво. 

 

Дослідження авторського творчого методу художника є одним із 

пріоритетних напрямків українського мистецтвознавства. Адже 

узагальнюючі константи історичних процесів та явищ (професійних, ідейно – 

образних, естетичних тощо) зароджувалися і набували феноменального рівня 

мистецької довершеності саме через сумарне вдосконалення окремих 

авторських методик. Кандидатська дисертація Віктора Штеця присвячена 

творчості відомого закарпатського художника живописця Золтана Шолтеса. 

Автор, за результатами тривалого періоду наукових пошуків, уважного 

опрацювання творів музейних і приватних збірок, аналізу великого корпусу 

архівних та літературних джерел по-суті, заново, у максимально - повному 

обсязі відкрив і проаналізував творчість одного з корифеїв закарпатського 

пейзажного живопису. 

Здавалося б, ім’я Золтана Шолтеса «незмінно фігурує» (с. 2 дисертації) у 

працях присвячених дослідженню регіональної школи Закарпаття. Однак, 

при глибшому проникненні у стан вивченості цієї проблематики, стає 

зрозумілим, що ця дисертація є свідченням запізнілої уваги до однієї з 

наймасштабніших постатей в українському мистецтві ХХ століття. 

174 сторінки наукового тексту дисертації, 16 таблиць, каталог творів 

(більше 90% яких з приватних колекцій), вперше введені у науковий обіг 

архівні фото - матеріали свідчать, що Віктор Штець виявив і зумів заповнити 

очевидний дефіцит наукових розробок у напрямку вивчення творчої 

спадщини і творчого методу Золтана Шолтеса. 

Уважне око дослідника виявило і актуалізувало цю прогалину. Тому 

вважаю цілком обґрунтованою актуальність теми і проблематики роботи, а 

також означення мети, вибір об’єкту і предмету дослідження. Не викликає 



сумнівів наукова новизна порушеної в роботі суто мистецтвознавчої 

проблематики, яку складають художньо – естетична природа творів, 

особливості композиційних і колористичних рішень, максимально вичерпна 

каталогізація.  

Окремо слід підкреслити і практичне (дидактичне) значення цієї 

дисертації. Вона написана не лише мистецтвознавцем, а ще й талановитим 

художником – живописцем і молодим викладачем НУ «Львівська 

політехніка». Цей суб’єктивний творчо – педагогічний досвід дозволив 

особливо гостро відчути і структурувати опрацьований багатющий матеріал 

в авторську методику роботи зі студентами на пленері. Впевнено можна 

ствердити, що це одноосібне дослідження буде мати практичне дидактичне 

значення і для широкого кола мистецьких ВНЗ України.  

Аналізуючи джерельну базу дослідження у І-розділі, дисертант з 

повагою відмічає наукові досягнення попередників – мистецтвознавців, 

акцентуючи на нерозкритих питаннях художньої освіти, спадкоємності 

традицій, формування творчого методу окремої особистості. Вважаю, що 

методологічна основа роботи щодо означеної проблематики сформована 

автором оптимально. Використовуючи метод узагальнення, Віктор Штець 

згруповує і вдало структурує існуючу джерельну базу дослідження у вигляді 

таблиць. Укладені таблиці за своєю дидактичною цінністю заслуговують 

окремої уваги і похвали. 

Розділ 2-й «Культурно – мистецький процес на Закарпатті та 

становлення творчої особистості Золтана Шолтеса» синхронізує складні 

суспільні явища з особистим шляхом життєвого та творчого становлення. 

Цей перехресний аналіз загальнокраєвих та автобіографічних подій 

розкриває передумови і ознаки формування нової регіональної мистецької 

школи, виявляє причини активного звернення до пленерного живопису, 

показує, як вироблявся освітній, духовний, методичний та ідейно – творчий 

світогляд художника. 



Важливо, що мистецько – педагогічна діяльність А. Ерделі та Й. Бокшая 

та їх вплив на формування художника З. Шолтеса виділено в окремий 

підрозділ. Тим самим виявлено базові педагогічні  методи впливу, які стали 

основоположними у становленні митця. Похвально, що у розділі значну 

увагу приділено з’ясуванню поняття «мистецька школа», та формуванню 

ціннісних орієнтирів мистецького розвитку. 

Третій розділ виділяє і описує цей етап життєвого та творчого шляху     

З. Шолтеса. При цьому автор робить акцент на відповідних орієнтирах, що 

стали згодом базовими принципами творчої концепції героя дисертації.  

По-суті, крок за кроком змальовано складну життєву драму особи духовного 

сану, яка внаслідок гонінь не пішла на компроміс чи пристосуванство, а 

обрала своєю естетичною місією втечу у спокій рідного пейзажу. 

На мою думку, найціннішим у дисертації є 4-й розділ, що висвітлює 

художньо – естетичні особливості живописних творів Золтана Шолтеса. Тут 

проаналізовано жанровий діапазон, розвиток пейзажного жанру на Закарпатті 

у порівнянні з європейськими явищами, художньо – стильові, композиційні 

та колористичні особливості, що складають серцевину творчого методу 

митця. 

Дисертант точно класифікує твори за способами трактування натури, за 

формою і пластикою мазка, за технікою і кольором – усе це під силу зробити 

об’єктивно лише практикуючому художнику, аналітику і мистецтвознавцю в 

одній особі, яким і є Віктор Олексійович Штець. Викладена за хронологічним 

принципом у підрозділах динаміка творчого зростання митця логічно 

узагальнюється у висновках щодо значення творчого методу Золтана 

Шолтеса для історії українського мистецтва ХХ століття. Змістовний, 

значний за обсягом матеріал логічно вивів дисертанта на завершальні 

висновки. В цілому вони відповідні до поставленої мети і завдань 

дослідження. 

Поетика тексту дисертації свідчить про кваліфікацію  і дар до 

мистецтвознавчого аналізу автора, про його вміння до широких узагальнень  



 


