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Доля живопису у другiй пол. ХIХ ст. на територiї Захiдної України та Польщi полягала в усвiдомленнi своєї полiтичної мiсiї, беручи на себе
виконання полiтичних функцiй. У такiй обстановцi сюжетно-тематична основа образностi повинна
була брати верх над формою, що не могло сприяти розвитку естетичної проблематики. Вiденська влада, зваживши наслiдки вiйськових невдач,
проводила лояльну полiтику, i автономiя краю,
хоч i не повна – польська адмiнiстрацiя i школи, два унiверситети (в Краковi та Львовi), а
також Кракiвська школа образотворчих мистецтв
– сприяли швидкому культурному розвитку також i в галузi художньої творчостi. Живопис того
часу був заангажований щоденними побутовими
проблемами i добровiльно брав на себе не художнi зобов’язання, суголоснi з поняттям служiння
народу.
Велике значення мала професiйна освiта. У
Варшавi в 1864 р. була створена школа рисунку, попередницею якої була школа образотворчих мистецтв. У Краковi безперервно дiяла Школа живопису i вищого малювання, приєднана до
Технiчного iнституту. Викладачами у цiй школi були Статтлер i В.Лущкевич, у нiй вчився
Я.Матейко, котрий пiзнiше очолив її в статусi директора. Незалежно вiд того почали з’являтись i громадськi органiзацiї, що сприяли художнiй творчостi, – такi, як Кракiвське Товариство друзiв образотворчих мистецтв i Варшавське
Товариство заохочення образотворчих мистецтв.
Життя мистецтва, пiдтримуваного не тiльки з боку приватного, а й суспiльного меценатства, ста-
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ло проходити на бiльш високому органiзацiйному
рiвнi1 .
У культурнiй сферi Галичини поч. ХХ ст. передбачились змiни, поштовхом до яких стала активiзацiя полiтичних процесiв. Трактування поляками українського населення Галичини як етнографiчної вiдмiни польської нацiї, а самої територiї краю як iсторично польських земель змушувало до розгортання поступової програми вiдстоювання нацiонального характеру української культури. Нацiональна iдея проникала в усi галузi науки, освiти, мистецтва. За сприянням уряду Лiтературне товариство Т.Шевченка було реорганiзовано в 1892 р. в Наукове товариство iм. Шевченка й отримало сталу фiнансову пiдтримку2 . Активнiше розгорнулись iсторичнi, археологiчнi, етнографiчнi дослiдження, накопичувалися мистецькi, рукописнi та книжковi збiрки, регулярно виходив друком збiрник наукових праць “Записки
НТШ”, журнал “Зоря” та “ЛiтературноНауковий Вiсник”. Товариство, згiдно з ухваленим Статутом, брало на себе зобов’язання дбати про розвиток мистецтв, збирати та зберiгати
пам’ятки старовини та науковi предмети УкраїниРусi3 .
За iнiцiативою НТШ 1904 р. було створено
Товариство прихильникiв української лiтератури,
науки i штуки, а перша виставка новоствореної
спiлки в Салонi Ля Тура у Львовi 1905 р. стала
новим кроком на шляху зближення Надднiпрянщини i Галичини, першим знайомством зi стилiстичними пошуками українських художникiв по
той бiк кордону, показом здобуткiв галицьких
митцiв та пiднесенням народного мистецтва i поцiновуванням його високого художнього рiвня.
Товариство пiдтримувало українських митцiв,
про що свiдчать перiодичнi звiти: “1898 р. Видiл пiдтримав Товариство для розвою руської
штуки, купив 20 льосiв на образ К.Устияновича
“Гуцулка”, “...з першої виставки Товариства
для розвою руської штуки купили два обра1
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зи Ю.Панькевича”4 . Набирала професiйної сили українська мистецтвознавча та лiтературна критика на сторiнках “Дiла”, “ЛiтературноНаукового Вiсника”, “Шляхiв”, “Iлюстрованої
України”, “Недiлi”. Започатковувались i поповнювались збiрки етнографiчнi, археологiчнi, малярськi, стародрукiв, рукописiв, документiв. На
поч. ХХ ст. у Львовi iснувала низка музеїв, архiвiв та бiблiотек. Українцi i поляки у Галичинi
докладали чималих зусиль у рiзних дiлянках культури, прагнучи побудови власної держави, що
збагатило культуру краю, надало художнiм процесам нацiонального забарвлення5 .
Змiст мистецького життя Львова з 1860-их рр.
визначався, з одного боку дальшими полiтикоадмiнiстративними трансформацiями в австрiйськiй монархiї, а з iншого – загальними для усiєї
Європи тенденцiями, що визрiвали внаслiдок “руху вiднови” в системi мистецтва, ремесел i промисловостi6 . Мистецтво розглядалось важливим
чинником формування обличчя великих мiських
осередкiв. Львiв став мiстом, у якому доволi швидко вiдчулася уся повнота наростаючих
культурно-цивiлiзацiйних перемiн. При перспективностi прикладних спецiалiзацiй мистецтва, через якi здiйснювавя синтез мистецтва, архiтектури та промисловостi, впродовж 70-90-их рр.
ХIХ ст. у Львовi продовжували розвиватись класичнi види образотворчого мистецтва: малярство
i скульптура, а також рисунок. У нових iсторичних обставинах, пiсля громадсько-культурної дiяльностi представникiв “Руської Трiйцi” в другiй пол. ХIХ ст. продовжують закладатись основи новiтнього українського нацiонального образотворчого мистецтва. Лiдерами цього руху стали живописцi i графiки Корнило Устиянович та
Теофiл Копистинський.
Кiн. ХIХ ст. був позначений рисами романтизму. Цей напрямок в мистецтвi залишається не зовсiм з’ясованим i конкретно не визначеним. Пiсля
чiткого i ясного за стильовими ознаками класицизму романтизм взагалi сприймається беззасте4
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режним, бо цим словом стали називати широке
коло найрiзноманiтнiших явищ. Однак в образотворчому мистецтвi так стали називати малярство
пiсля “черствого класицизму”, бо романтизм не є
стилем чи художньою манерою, – це рiзноманiтна
за формою течiя, особливе свiтовiдчуття, насамперед скерування смаку7 .
Романтизм звертається до реальних подiй життя, i не тiльки, бо проявляє цiкавiсть до таких
же поетично-загадкових подiй минулого, в яких
розкриваються винятковi характери i людськi почуття, або ж з тогочасностi хвилюючi глибокi душевнi почуття та невирiшенi життєвi суперечностi, якi передати можна лише вiльною малярською манерою, вiдкинувши класичнi канони. Романтизм, як i класицизм, – явище iсторичне i закономiрне. Виконуючи свою художню мiсiю, вiн,
однак, не зачепив усiх явищ художньої культури,
насамперед не визначився в архiтектурi, хоча проявився в багатьох дiлянках художньої дiяльностi,
науки, лiтератури, музики, театру, таким чином
охоплюючи майже усе духовне життя. Саме в цих
дiлянках визрiли новi процеси, що панували в художньому мисленнi. Мистецтво взагалi в цей час
вiдiграло одну з провiдних ролей. Однак, у багатьох країнах мистецтво визначалось по-рiзному,
тобто домiнував окремий жанр або кiлька мистецьких явищ. У романтичному перiодi малярства
Англiї перевагу здобув краєвид, вiдбиваючи пейзажний стиль англiйських паркiв та вiльнолюбнi
настрої Байрона; у малярствi Францiї – iсторичний жанр та драматургiя; Нiмеччини - фiлософiя
та музика, в малярствi – фольклорнi сюжети i
краєвид; Росiї – портрет i поезiя. Романтизм мiг
з’явитись в будь-якiй формi, продиктованiй iсторичними умовами i станом культури, в багатьох
країнах. I всюди вiн не повторюється, хоча дотримується притаманного собi характеру.
Для українського романтичного мистецтва характерне звернення до минувшини, особливо до
козаччини. Ця минувшина тiсно переплiталась з
тогочаснiстю, бо накладалась на полiтичнi iдеї,
що вирували в суспiльствi. Концепцiя українського романтизму розвивалась пiд впливом народної
поезiї та етнографiчних видань I.Срезневського,
iсторичного матерiалу О.Бодянського та iнших
учених-етнографiв та фольклористiв. У цей перi-
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од творча особистiсть здобула велику свободу для
iндивiдуального художнього розвитку. Художня
мова видозмiнювалась, хоча до певної мiри ще
зберiгала попереднi стильовi основи. Характерними рисами для романтизму були живописнiсть,
вiльна манера виконання, ефекти свiтла i тiнi, багатий колорит.
Становлення романтизму в Галичинi вiдбувалося одночасно в малярствi i в лiтературi, але з
тiєю рiзницею, що в лiтературi впродовж першої
третини столiття нагромадилось чимало заборон8 .
В малярствi не спостерiгалось єдностi, синхронної
до тогочасного європейського мистецтва.
На львiвському ґрунтi романтизм ще продовжувався в 50-70-их рр. XIX ст., заявляючи про
себе художниками рiзної долi i рiзної мiри таланту. Одним з них був Корнило Устиянович –
невтомний шукач правди в життi i мистецтвi, великий український патрiот. Випускник Вiденської
академiї мистецтв, К.Устиянович тiсно переплiв
своє життя з долею свого народу i своєї країни,
схильний до самопожертви i до рiшучих дiй для
здiйснення високих цiлей.
Для художникiв цього часу наступали iншi часи, бiльш активнi як у виразi суспiльного життя, так i в радикальному переломi в малярствi. К.Устиянович довiв свої творчi можливостi до
найповнiшого виразу, проте його романтичнi концепцiї були скерованi на болючi нацiональнi трагедiї, вiдкриваючи при цьому й свiй душевний
неспокiй.
Молодий Устиянович у Вiднi, куди приїхав
учитися до академiї, через знайомство з протоєреєм Михайлом Раєвським, росiйським послом,
зблизився зi слов’янофiльськими iдеями. У своєму листi до батька Корнило щиро розкривав
свої думки, намагаючись розiбратись у заплутаних i не зовсiм чистих теоретичних плутаницях
тодiшньої полiтики, насамперед у пропонованому
панславiзмi9 .
Дякуючи полякам-однокурсникам, К.Устиянович познайомився з “Кобзарем” Т.Шевченка та
глибше розiбрався в сутностi пропонованих iдей.
Вiн не уявляв Росiю тюрмою народiв, бо ще в той
час iдеалiзував i Росiю, i росiйського самодерж-
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ця. Прозрiння настало пiсля придушення Росiєю
мадярiв, якi добивалися незалежностi, i пiзнiше
пiсля вiдвiдин Москви i Петербурга та зустрiчами з багатьма дiячами, особливо з письменниками України у Києвi – М.Антоновичем, П.Житецьким, М.Старицьким, П.Чубинським, композитором М.Лисенком. К.Устиянович тодi багато
працював як художник i як поет: працю над розмалюванням церков дiлив з поїздками до Вiдня,
батька, брата, де малював портрети.

К.Устиянович. Мойсей. 1887. Олiя.

Як людина наполеглива, що не раз стикалась з
розчаруваннями та зневiр’ям, К.Устиянович настирливо продовжував шукати, мандруючи по Галичинi, належного розумiння та визнання себе
як художника. Свої глибокi пережиття, сумнiви
та нездiйсненнi сподiвання вiн виразив у творi
“Мойсей” (1887 р.), з пророком на тлi вечiрнього гiрського краєвиду, що стоїть з кам’яни8
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був результат глибоких роздумiв, творчих пошукiв величного образу проводиря народу. У цьому
напрямку К.Устиянович залишався переконливо
цiльним i вiрним своїй життєвiй програмi, якiй
не зраджував10 .
Найтеплiшi почуття до народу художник виразив у кiлькох картинах поетичного змiсту: “Бойкiвська пара”, “Гуцул”, та “Гуцулка бiля джерела”, де показав гармонiю почуттiв й органiчну
єднiсть з природою. У цих роботах вiдчувається живий зв’язок з поетичною традицiєю українського народного живопису. Глибоко поетичним
настроєм пройнята картина “Бойкiвська пара” –
один з раннiх творiв художника. В картинi зображена iдилiчна, сентиментальна сцена. На розкiшнiй лiсовiй галявинi в святковий лiтнiй день зустрiлася пара закоханих. Хлопець обняв дiвчину
за плечi, а вона, кокетливо усмiхаючись, частує
його ягодами. Увагу у цьому творi привертають
поетичнi образи молодих верховинцiв, особливо
дiвчини – стрункої, вродливої, щирої у своїх почуттях. Вiдверто поетизуючи свою героїню, художник робить акцент на її освiтленому сонцем
обличчi, грацiйному жестi руки та характерних
деталях одягу i прикрас. У композицiї та живописному ладi картини ще багато вiд академiчної
школи: постатi дещо скульптурнi, умовний колорит. I все ж вiд твору вiє подихом справжнього
реального життя.
Органiчним поєднанням рис академiзму з
життєво-правдивими спостереженнями характеризуються i картини “Гуцул” i “Гуцулка бiля
джерела”. У цих, близьких за мотивами творах,
позначених щирiстю поетичного вираження, художник виявив глибоке знання етнографiї Гуцульщини, яку вiн мав змогу детально вивчати,
мандруючи по верховинських селах. У картинi
“Гуцул” художник зобразив молодого легiня, який
стоїть бiля гiрського потiчка, тримаючи в руцi сокиру. Обрана художником низька точка зору надає образовi молодого гуцула монументальностi:
його могутня постать чiтко вимальовується на тлi
порослої густим лiсом гiрської ущелини. Пейзаж
трактований дещо узагальнено i вирiшений в приглушених темно-зелених тонах. Зате яскравими
барвами виграє детально виписаний одяг легiня:
багато оздоблений свiтлий кептар, вишневий
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К.Устиянович Гуцул. 1891. Олiя.

сердак. На головi в хлопця темна крисаня з павлиним пером, через плече перевiшана тобiвка.
Привабливий образ дiвчини-гуцулки постає
з картини “Гуцулка бiля джерела”. Зображена
на тлi вiддалених гiр, молода верховинка чарує
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Овсiйчук В. Класицизм i романтизм в українському
мистецтвi.– К.: Днiпро, 2001.– 444 с.

К.Устиянович. Гуцулка бiля джерела. Олiя.

МАРIАННА ЧЕРЕВИЧНА. Творчiсть Корнила Устияновича...
своєю нiжнiстю, грацiознiстю. Бiля дiвчини глечик чистої джерельної води, вона стоїть в пiдкреслено кокетливiй позi, злегка вигнувши стан i
ледь схиливши голову. Майстерно намальований
її свiтлий, оздоблений хутром i облямований орнаментом кептарик. Постать дiвчини вдало вписана в пейзаж. У яскравому багатому вiдтiнками
колоритi твору переважають зеленi, синi та голубi
тони.
Твори К.Устияновича, в яких вiн з любов’ю i
майстернiстю змалюавав образи простих верховинцiв, започаткували розвиток у захiдноукраїнському живописi демократичного побутового
жанру.
Важливу роль вiдiграв К.Устиянович i в становленнi та розвитку в захiдноукраїнському образотворчому мистецтвi реалiстичного портрета.
Першi портретнi твори художника з’явилися ще
наприкiнцi 1860-их рp. Уже в цих раннiх творах (портрети Т.Реваковича, П.Бажанського та
iншi), всупереч настановам своїх академiчних
учителiв, К.Устиянович прагне до реалiстичного трактування людських образiв. Свiдомо уникаючи iдеалiзацiї портретованих, вiн намагається
проникнути у внутрiшнiй свiт моделi, вiдтворити
окремi риси зображуваної людини. Як правило,
це зображення погруднi, поданi в легкому поворотi. Колорит їх стриманий, з перевагою охристосiрих тонiв. Основна увага зосереджена на обличчi, м’яко змодельованому свiтлотiнню.
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З часом майстернiсть Устияновича-портретиста
зростає, про що свiдчать його твори 1870-их рр.,
зокрема, портрети вiдомих культурних дiячiв Галичини того часу А.Вахнянина та Ю.Лаврiвського. Портрет композитора А.Вахнянина пiдкреслено репрезентативний. У живописнiй технiцi його
ще вiдчутнi академiчнi прийом, що були властивi
й раннiм творам художника. Але обличчя портретованого вiдзначається пiдкресленою характернiстю. Значно свiтлiша у порiвняннi з раннiми
творами й кольорова гама портрета з домiнантою
жовтувато-охристих тонiв. Менш помiтнi риси репрезентативностi в портретi одного з органiзаторiв Товариства “Руська Бесiда” Ю.Лаврiвського, в якому зображена енергiйна i розумна лiтня
людина. Колорит портрета теж стриманий, живописна манера смiлива, вiльна11 .

К.Устиянович. Портрет I.Савчинської. 1898. Олiя.

В останнiй перiод творчостi К.Устиянович майже повнiстю звiльнився вiд впливiв академiчного
портретного живопису. Свiдчення цьому – кращi
твори художника 1890-их рр., зокрема, портрет
I.Савчинської. Скориставшись улюбленим композицiйним прийомом погрудного зображення, художник на цей раз подав постать фронтально.
Крiм того, по-новому пiдiйшов до моделювання форми, одягу з допомогою порiвняно великих кольорових площин. Якщо в попереднiх творах кольорову гаму визначали охристо-сiрi тоК.Устиянович. Портрет Ю.Лаврiвського. Олiя.
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ни, то в портретi I.Савчинської – срiблястосiрi. Але основне, що вiдрiзняє цей портрет зпомiж iнших творiв – це його глибока пластична
переконливiсть.
Не менш майстерний портрет О.Негребецької
– дочки I.Савчинської. Якщо в портретi матерi
К.Устиянович пiдкреслив благородство й спокiйну врiвноваженiсть характеру, то в портретi дочки
– безпосереднiсть i чарiвнiсть молодостi. Iнтимне,
лiричне звучання портрета пiдсилюється нiжною
блiдо-рожевою кольоровою гамою, в якiй виконано портрет12 .
Багато уваги придiляв К.Устиянович iсторичному жанровi. Пензлю його належить понад десяток картин на iсторичнi сюжети, та в силу рiзних причин далеко не всi вони дiйшли до нашого
часу. З тих, що збереглись, найбiльшої уваги заслуговують картини “Василь Теребовельський”,
“Лiтописець Нестор” та “Шевченко на засланнi”. В основу картини “Василь Теребовельський”
(1886 р.) покладено вiдоме лiтописне оповiдання
про одну з найтрагiчнiших подiй ХI ст. – перiоду кривавих феодальних мiжусобиць, а саме про
ослiплення київським князем Святополком свого
брата князя Василя з Теребовля з метою оволодiння його надiлом. Ослiплений князь зображений у в’язницi. Сидячи на тюремному лiжку,
вiн розповiдає монаховi iсторiю свого трагiчного життя. Образ Василька трактований як образ
жертви, яка не може не викликати спiвчуття. Разом з тим у зовнiшностi князя пiдкресленi риси,
якi свiдчать про те, що вiн i в умовах ув’язнення
та слiпоти не втратив людської гiдностi. Як i всi
раннi твори К.Устияновича, картина “Василь Теребовельський” позначена помiтним впливом академiзму, зокрема в трактуваннi теми та в композицiйному вирiшеннi.
Найбiльш значним i художньо довершеним
з iсторичних творiв К.Устияновича є картина
“Шевченко на засланнi” – перша в захiдноукраїнському живописi композицiя на тему з життя Кобзаря. Пустельний берег Аральського моря, на якому майже вiдсутня рослиннiсть. Серед
цiєї напiвмертвої пустелi застигла одинока постать Т.Шевченка-солдата. Вiн сидить в оточеннi скромних надгробних пам’ятникiв занедбаного
кладовища, схиливши голову i глибоко замислив-

шись. Це найдовершенiший твiр К.Устияновича
щодо композицiйної та живописної майстерностi.
У ньому вдало знайдено спiввiдношення монументальної постатi поета i пейзажу, а також майстерно вирiшена проблема освiтлення.

К.Устиянович. Шевченко на засланнi. Олiя.

У творчостi К.Устияновича є також пейзажi.
Виконанi вони з дотриманням вимог академiчного
мистецтва як щодо вибору мотивiв, так i в планi їх живописного трактування. Увагу художника
привертали сюжети романтичного характеру. Так,
у картинi “Морський пейзаж” зображено море в
момент наближення бурi з одиноким човном посеред грiзної стихiї. Зображав К.Устиянович також карпатськi краєвиди, руїни замкiв та монастирiв (“Гiрський пейзаж з хрестом”, “Скит Манявський”, “Захiд сонця” та iншi). Манера письма в пейзажах К.Устияновича м’яка, живописна, палiтра скупа, обмежена невеликою кiлькiстю
кольорiв, серед яких переважають жовтi, зеленi,
теплого вiдтiнку та синьо-голубi.
Заслуга Корнила Устияновича перед українським мистецтвом полягає у тому, що вiн був першим захiдноукраїнським художником, що зумiв
вирватись з тiсних суто релiгiйних рамок i стати на шлях реалiстичного зображення дiйсностi з
позицiй демократизму i народностi13 .
Корнило
Устиянович
пов’язав
свої
нацiонально-культурнi прагнення з романтичним свiтобаченням, фiлософським поглядом
на iсторiю. Митцевi був властивий широкий
погляд на українську проблематику, а його
творчi iдеї реалiзувалися i в станковому i в
монументальному малярствi, у графiцi, а також у
12
Жаборюк А. Український живопис останньої третини поезiї.
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