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Стаття присвячена актуальній проблемі мистецтво-
знавства — розкриття маловідомих сторінок творчої бі о-
графії Теодора Яхимовича (1800—1889) — живопис-
ця, графіка, театрального декоратора, який, закінчивши у 
1828 р. Віденську академію образотворчого мистецтва, пра-
цював у Відні до кінця життя. Аналіз дотичних до теми 
наукових видань підтвердив необхідність вивчення архіву 
Ярослави Музики, який включає документи, підготовлені 
Марією-Софією Дольницькою. Замовчувані з об’єктивних 
причин, вони сьогодні помітно розширюють інформацію про 
Т. Яхимовича і визначають мету статті: розкриття нових 
фактів із життя й діяльності митця. Об’єктом дослідження 
є рукописні документи, а також світлини творів Т. Яхимо-
вича. Предметом дослідження є творчість Т. Яхимовича у 
тісному зв’язку з мистецьким середовищем Відня ХІХ ст. 
На основі вивчення 29 світлин творів, які виконав Т. Яхи-
мович і які нині вперше впроваджується в науковий обіг, у 
статті розкрито тематику і жанрову структуру мистецького 
доробку митця, композиційне і образно-змістове вирішен-
ня ним тих чи інших творів, передусім пейзажів і портре-
тів. Використавши методи порівняння і синтезу, доведено, 
що Т. Яхимович повсякчас переосмислював досвід провід-
них австрійських майстрів ХІХ ст., інтерпретував його від-
повідно до вимог часу і таким чином сприяв утвердженню в 
мистецтві нових прогресивних тенденцій. 

Сьогодні мистецька спадщина Т. Яхимовича є вагомою 
складовою історії українського і європейського мистецтва.
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Problem statement. The article is devoted to the actual 
problem of art studies (art criticism) such as the discovery of 
little-known pages of creative biography of Ukrainian artists. 
These include Theodor Yakhymovych (1800—1889) — 
painter, graphic artist, theater decorator, who having graduated 
from the Vienna Academy of Fine Arts in 1828 worked in Vi-
enna until the end of his life. The analysis of scientific publica-
tions concerning the subject confirmed the need to study Yaro-
slava Muzyka’s archive, which includes documents prepared 
by Maria-Sophia Dolnytska. Hidden for objective reasons, to-
day they are significantly expanding information about 
T. Yakhymovych and defining the purpose of the article: dis-
covering new facts about the life and activity of the artist. The 
object of the study is the manuscript documents and the photo-
graphs of T. Yakhymovych’s works. The subject of the study is 
the work of T. Yakhymovych in close connection with the artis-
tic environment of 19th century in Vienna. Many facts from 
T. Yakhymovych’s biography, which have not been covered in 
the literature, are presented in the article. They are mainly re-
lated to the personal life of the artist, give an idea of   his charac-
ter and preferences. Based on the study of 29 works of art by 
T. Yakhymovych, which are now being introduced for the first 
time into scientific circulation, the article reveals the subject and 
genre structure of the artist’s artistic achievements, the compo-
sitional, figurative and meaningful solution of particular works, 
especially landscapes and portraits. Using the methods of com-
parison and synthesis, it is proved that T. Yakhymovych used 
the education that he received at the Vienna Academy of Fine 
Arts, reinterpreted the experience of the leading Austrian mas-
ters of the 19th century, interpreted it in accordance with the 
requirements of the time, and thus contributed to the establish-
ment of new progressive tendencies in the art. The new data on 
T. Yakhymovych cited in the article clearly show that the 
Ukrainian artist has enriched the national treasury with his work 
and also increased the culture of Austria in the first place. To-
day T. Yakhymovych’s artistic heritage is a significant compo-
nent of the history of Ukrainian and European art.

Keywords: Theodor Yakhymovych, archive, handwritten 
documents, photographs of works, Vienna Academy of Fine 
Arts, experience of Austrian artists, new tendencies in art, au-
thor’s approach.
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Вступ. Теодор Яхимович (іл. 1) — український 
живописець, графік і театральний декоратор, 

який, отримавши освіту у Віденській академії обра-
зотворчого мистецтва, працював у Відні. Він наро-
дився у березні 1800 р. у с. Белзець (нині — Гон-
чарівка; село Золочівського р-ну), у домі священи-
ка Андрія Яхимовича. Двоюрідним його братом був 
перемишльський єпископ, а з 1860 р. митрополит 
Григорій Яхимович. Після смерті батьків у 1819 р. 
він вирушив до Відня, де вступив на медичний фа-
культет, а згодом в Академію образотворчого мис-
тецтва. У 1827—1836 рр. митець працював у Теа-
трі на ріці Відень, у 1836—1851 рр. — сценогра-
фом у Театрі в Йозефштадті, а у 1851—1871 рр. був 
художником-декоратором Віденської опери. Саме у 
Відні український митець здобув славу першоклас-
ного сценографа. Його творчість була відома за меж-
ами Австрійської (Австро-Угорської) монархії. До 
1850 р. він відвідав Францію, а в 1879 р. єдиний 
раз приїхав на батьківщину, був у свого брата Іва-
на у с. Ярошенка (нині село Жмеринського р-ну Ві-
нницької обл.). 14 квітня 1889 р. у Відні він відій-
шов у вічність. 

Аналіз досліджень і публікацій. До вивчен-
ня мистецького доробку Т. Яхимовича зверталися 
доволі часто. Найчастіше такий інтерес був спри-
чинений виставками. Так, на колективній виставці 
1844 р., яка відбулася у Львові в будинку Баха за-

вдяки старанням культурного діяча Ю. Вислобоць-
кого, глядачі могли оглядати картину митця «Інтер’єр 
костелу оо. Піарів». У невеликих замітках, що дру-
кував популярний часопис «Gazeta Lwowska», по-
міщено високу оцінку, яку дали їй знавці [1; 2; 3]. 
Не менше значення відіграла «Виставка польсько-
го мистецтва 1764—1886 рр.» 1894 р. [4, s. 144, 
145]. Вона спричинилася до появи праці Єжи Ми-
цельського, де є невелика згадка про українського 
митця [5, s. 313].

Наступний етап дослідження творчості Т. Яхимо-
вича припадає на початок ХХ ст. У цьому велику 
роль відігравала «Виставка давніх львівських май-
стрів до 1894 р.» у залах Товариства прихильників 
образотворчого мистецтва, що відбувалась у листо-
паді та грудні 1924 р. [6, s. 13]. Слідом появилися 
розвідки Миколи Голубця [7, c. 140; 8, c. 621], де-
які з них зазнали перевидання [9, c. 4, 5]. У сво-
їх працях дослідник підкреслював непересічний та-
лант українського митця, який оцінили німці, ав-
стрійці, і про який мало відомо було на батьківщині. 
Ґрунтовні розвідки, присвячені життєвому і твор-
чому шляху Т. Яхимовича, датуються другою по-
ловиною 1960-х рр. Їх підготували В. Качмар [10], 
Ярослава Музика [11] і Володимир Попович [12; 
13]. У них окреме місце відведено біографії митця, 
а також його творам, які перелічені за хронологією. 
Велику їхню цінність становить згадка організацій 
та осіб, що є власниками. 

Аналіз друкованих видань ХІХ—ХХ ст. акту-
алізує необхідність звернення при вивчення діяль-
ності Т. Яхимовича до першоджерел, одним з яких 
нині є архів Я. Музики. Основну його частину в 
1973 р. українська художниця і громадська діячка 
заповіла нині Львівській національній галереї мис-
тецтв ім. Б. Возницького. До нього входять мате-
ріали, дотичні до життя і творчості Т. Яхимовича. 
Упродовж багатьох десятиліть вони залишалися поза 
увагою дослідників. На це впливало декілька чинни-
ків. Першим слід розглядати їхнє походження. Усі 
наявні в архіві документи надійшли до Я. Музики 
від Марії-Софії Дольницької, української художни-
ці, що народилася у 1894 р. у Львові у родині судді 
А. Дольницького [14, c. 195]. Закінчивши у рідно-
му місті початкову освіту, у 1912 р. разом із роди-
ною вона переїхала до Відня, де її батько займав по-
саду судді Найвищого суду Австро-Угорської імпе-

Іл. 1. Яхимович Т. Автопортрет. Б. д. (світлина, Львівська 
національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького)
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рії. У столиці дівчина здобула мистецьку освіту, а у 
1921 р. виїхала у США, де перебувала до початку 
1925 р. Повернувшись до Відня, вона жила і пра-
цювала там до смерті 27 жовтня 1974 р. Упродовж 
усього життя М. Дольницька підтримувала контакти 
з батьківщиною, з мистецьким середовищем Львова, 
з відомими особистостями України, а в 1932 р. ста-
ла членом Асоціації Незалежних Українських Мист-
ців [15, c. 476]. 

До важливих чинників, які стояли на перешкоді 
вивчення і популяризації документів з архіву Я. Му-
зики, належить мотивація їх підготовки. З вибухом 
Першої світової війни у Відні працювало багато наці-
онально налаштованих українців. Із поразкою укра-
їнських визвольних змагань у 1917—1920 рр. місто 
перетворилося на один із найбільших центрів полі-
тичної і культурної активності українських емігран-
тів. До їх числа входили представники наукової і 
творчої інтелігенції. Влітку 1918 р. до Відня прибув 
В. Липинський, а в 1919 р. — уряд ЗУНР на чолі 
з Є. Петрушевичем. У результаті у першій половині 
ХХ ст. у Відні утворився великий масив еміграцій-
ної архівної україніки. Актуальності набула пробле-
ма його збереження. Велику роль у її вирішенні віді-
грало товариство «Український музей-архів у Відні». 
Завдяки його співробітникам розпочалося вивчення 
матеріалів, що зберігалися поза межами українських 
земель, але мали пряме відношення до українського 
народу. Активною учасницею подій була М. Доль-
ницька, яка разом із своєю сестрою Юлією-Таїсою 
(Ізою) входила до Комітету допомоги пораненим і 
полоненим воякам у Відні [16, c. 46, 47]. Прито-
му слід зазначити, що Юлія працювала у канцелярії 
уряду Є. Петрушевича [14, c. 191, 192]. Безумов-
но, напрям праці М. Дольницької могли конкрети-
зувати інші чинники, а саме 20 доповідей під заго-
ловком «Українські пам’ятки і традиції у Відні», які 
виголосив у 1925 р. у товаристві «Українська Бесі-
да» Іван Німчук. У 1926 р. одну із них опублікував 
журнал «Українське мистецтво» [17]. У статті зга-
дані також твори Т. Яхимовича. Вони привернули 
увагу багатьох діячів культури, серед яких М. Голу-
бець [9, c. 47]. У той час П. Ковжун звернувся до 
М. Дольницької з проханням відшукати в Австрії 
більше інформації про митця. Перші результати її 
праці у цьому напрямі в 1936 р. отримали високу 
оцінку: «Цілую Вас за те, що Ви зробили для Яхи-

мовича, для всього українського мистецтва […]. А 
далі підуть Білявський, Долинський, Вендзілович, 
Гадзевич, Устиянович, Терлецький, Лучинський. 
Боже, ціла низка майстрів-галичан, забутих і зане-
дбаних, про яких ніхто ані слова» [18, c. 60]. 

Завдяки зусиллям М. Дольницької у лютому 
1939 р. у межах збірної виставки «Віденські майстри 
19 століття», що відбулася у «Новій Галереї / Neue 
Galerie» у Відні, було представлено 36 [18, c. 60] 
(за іншими даними 29: 10 олійних, 16 акварелей, два 
рисунки і одна мініатюра його дружини на слоно-
вій кістці [19, арк. 2]) творів українського митця. 
Вони надійшли головним чином від його родини за 
посередництвом внука Франца Яхимовича. Для них 
виділили дві окремі кімнати. Подібна ретроспекти-
ва стала можливою завдяки прихильному ставлен-
ню керівника галереї Віти Кюнстлер (V. Künstler) 
до «голосної тепер української справи» [19, арк. 1] 
і вагомим порадам М. Осінчука [20, арк. 1]. На ній 
український митець постав не лише як театральний 
декоратор, його побачили автором портретів, пейза-
жів та ікон. Відвідувачі звернули увагу на виконані 
ним мініатюри на слоновій кістці. Одночасно акаде-
мічне товариство «Січ» у Відні відзначило виставку 
доповіддю про Т. Яхимовича, яку виголосив Б. Ве-
соловський [18, c. 60]. 

За словами рідних, М. Дольницька «вартість (до-
кументу) знала оцінити» [14, c. 112]. Вона добре усві-
домлювала значення ґрунтовного опрацювання фахів-
цями зібраних нею матеріалів. Відтак, вони були пе-
редані нею у тому числі Я. Музиці до Львова. 

Метою статті є розкриття нових фактів із твор-
чої біографії Теодора Яхимовича на базі архіву Ярос-
лави Музики. Об’єктом дослідження є рукопис-
ні документи, які містять маловідомі дані з життя 
і діяльності Т. Яхимовича, а також світлини тво-
рів українського митця. Предметом дослідження є 
творчість Т. Яхимовича у тісному зв’язку з мистець-
ким середовищем Відня ХІХ ст. Хронологічні межі 
дослідження охоплюють період життєдіяльності 
Т. Яхимовича, що припадає на 1800—1889 рр. Те-
риторіальні межі дослідження включають історичні 
землі Східної Галичини, а також Відень і його околи-
ці. Джерела дослідження — публікації у періодич-
них виданнях, наукова література, архівні матеріали 
і світлини творів Т. Яхимовича. У статті використані 
методи порівняння і синтезу. Для розкриття компо-
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зиційних та образно-змістових вирішень творів мит-
ця застосовано метод мистецтвознавчого аналізу.

Основна частина. Сьогодні в архіві Я. Музики 
на окрему увагу заслуговує біографія Т. Яхимови-
ча, викладена на трьох машинописних аркушах [21]. 
Її склала Я. Музика на основі матеріалів М. Доль-
ницької. Наприкінці подана примітка: «Інформації, 
які тут подаю, зібрано старанням Асоціації незалеж-
них українських митців, головно Марії Дольницької» 
[21, арк. 3]. Чимало наведених тут фактів про ху-
дожника невідомі в науковому світі. Вони головним 
чином розкривають особисті якості митця, де голов-
ною була його скромність [21, арк. 2]. Із багатьох ви-
діляється його захоплення музикою: «Для відпочин-
ку він грав на гітарі» [21, арк. 2]. До біографії, яку 
підготувала Я. Музика, з невідомих причин не уві-
йшла інформація, яку містить опис виставки Т. Яхи-
мовича у Відні у 1939 р. [19, арк. 2]. У ньому є ін-
формація про сім’ю Т. Яхимовича. Він одружився в 
1827 р., мав 11 дітей, з яких п’ятеро померло в ран-
ньому віці. Бажаючи належним чином утримувати 
сім’ю, митець важко працював, виконував на замов-
лення портрети, або ж інші твори, списку яких не за-
лишив. У похилому віці переїхав у дім доньки Розини 
Йордан, на вул. Беатрікс (Beatrixgasse), 22. Там він 
мав окрему кімнату, де продовжував малювати.

Неоціненним у вивченні мистецької спадщини 
Т. Яхимовича залишається перший і поки що єди-
ний реєстр його творів, який підготувала М. Доль-
ницька. Він кращим чином відображений у статті 
В. Поповича. Сьогодні у ньому зафіксовано близь-
ко 200 одиниць. Суттєвим доповненням до ньо-
го виступають світлини творів митця, які виконала 
М. Дольницька. 10 із них відомі завдяки публікації у 
зазначеній праці В. Поповича [12, c. 32—42]. Про-
те їх було більше. Тільки в архіві Я. Музики сьогод-
ні їх є 29 одиниць. В основній своїй більшості вони 
не підписані, що ускладнює дослідження мистець-
кого доробку Т. Яхимовича, а разом із тим еволю-
цію його творчості. Окремі з них, найперше крає-
види, вдалося ідентифікувати завдяки згаданим уже 
публікаціям Я. Музики і В. Поповича. 

Вивчення творів Т. Яхимовича на підставі світлин, 
які походять з архіву Я. Музики, доречне у контек-
сті мистецького середовища Відня, де з 1819 р. жив 
і працював митець. Їхню основу становить його на-
вчання у Віденській академії образотворчого мис-

тецтва, яке розпочалося у червні 1826 р. і тривало 
до 1828 р. [22, s. 15; 23, s. 11]. У цей час куратором 
провідної мистецької інституції Європи був князь 
Клемент фон Меттерніх, політичний діяч, дипло-
мат і міністр. З огляду на історію освітнього закла-
ду, таланти, які здобули там освіту і принесли сла-
ву країні, він зобов’язався сприяти його активному 
розвитку. На це вказує статут академії, затвердже-
ний імператором 4 лютого 1812 р. У ньому були про-
писані предмети, які викладалися у різних школах, 
у тому числі живопису. Він дозволяє стверджува-
ти, що Т. Яхимович, подібно до інших студентів, на 
початку студіював оригінали знаних європейських 
майстрів, виконував рисунок на підставі античних 
скульптур, вивчав кістково-м’язову систему, вико-
ристовуючи анатомічні ілюстрації та експонати. За-
вершальним етапом навчання був рисунок і моде-
лювання оголеного людського тіла, а також одягне-
ної моделі. Немає жодних сумнівів, що український 
митець відвідував новий у порівнянні з попередні-
ми роками курс пейзажного рисунку, основою яко-
го виступали оригінальні твори і робота на пленері. 
Для Т. Яхимовича надзвичайно важливим було та-
кож закріплення статутом 1812 р. загальнотеоретич-
них предметів і наукових викладів із мистецтва. Він 
відвідував заняття з міфології, античності та історії. 
Отримані знання поглиблював в академічній біблі-
отеці. У цьому контексті слід відзначити, що згід-
но із статутом професорами вибиралися митці висо-
кого професійного рівня, які бездоганно знали свій 
предмет, були практиками і користувалися доброю 
славою. Не менше значення відводилося їхньому та-
ланту спілкування. 

Українському митцю випала доля навчався у пе-
ріод, коли директором школи живопису був Франц 
Каокіґ (F. Caucig). На цю посаду його обрали у 
1820 р. і він її обіймав до кінця життя. Митець нале-
жав до яскравих представників класицизму, який ко-
ристувався популярністю у сучасників. Завдяки сво-
єму покровителю, а з 1796 р. куратору Академії гра-
фу Йоганну Філіпу фон Кобенцлю (J.Ph. Cobenzl) 
він долучився до примноження колекції навчально-
го закладу антикварними предметами, які походили 
головним чином з Італії, найперше з Мантуї і Вене-
ції. Йому доручили отримати гіпсові моделі з відо-
мої венеціанської колекції Палаццо Дандоло Фар-
сетті, де у XVIII ст. діяла академія, притому він мав 



211Творчість Теодора Яхимовича (на базі архіву Ярослави Музики)

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 1 (151), 2020

орієнтуватися виключно на твори давніх венеціан-
ських майстрів, а окрім того виконувати на їх під-
ставі власні копії [24, s. 37]. Із збережених відомо 
про бл. 1800 таких рисунків. Усі вони сьогодні збе-
рігаються в академії. Серед них переважають види 
міст і сіл Італії, окремих архітектурних пам’яток, які 
промальовані до найменших деталей. Вірогідно, що 
Ф. Каокіґ, перебуваючи в Римі, познайомився з Ан-
тоніо Канова (A. Canova), який неодноразово реко-
мендував професора своїм учням [24, s. 47]. 

У формуванні творчої особистості Т. Яхимови-
ча велику роль відіграли тісні контакти, які утвер-
дилися між школою початкового рисунку і школою 
історичного живопису. У зв’язку з тривалою хво-
робою Губерта Маорера (H. Maurer), професора 
школи початкового рисунку, його неодноразово за-
мінював перший ад’юнкт Йоганн Хрістіан Фрістер 
(J.Ch. Frister), а деякі лекції проводили професо-
ри школи історичного живопису, серед яких особли-
вим авторитетом у студентів користувався Йоганн 
Баптист фон Лямпі (старший) (J.B. von Lampi der 
Ältere). Відомо, що у 1788—1790 рр. на запрошення 
короля Станіслава Августа він перебував у Варша-
ві, де малював багато портретів, у тому числі дворян 
із Поділля, а в 1792 р. приїхав до Петербурга, пра-
цював в академії і виховав не одного митця, в тому 
числі Володимира Боровиковського. Після смерті 
російської імператриці митець повернувся до Відня, 
де здобув велику славу, а відтак дав ґрунтовні зна-
ння багатьом молодим людям. У 1819 р. після при-
значення на посаду професора початкового рисун-
ку Карл Ґселльгофер (K. Gsellhofer) не вважав за 
потрібне змінювати порядок речей. Навпаки він за-
охочував студентів до відвідування занять у школі 
історичного живопису, де вони найчастіше гуртува-
лися навколо Петера Краффта (P. Krafft). Його за-
просили в академію коректором школи історичного 
живопису в 1822 р., після того як Й.Б. фон Лямпі 
(старший) покинув навчальний заклад, а його міс-
це обійняв Антон Петтер (A. Petter; 1781—1858). 
Свої обов’язки П. Краффт виконував дуже сумлінно 
включно до 1828 р., коли став директором імпера-
торської галереї Бельведер. Вони зводилися до того, 
щоби допомагати молодим митцям у навчанні відпо-
відно до вказівок професора. Проте саме він скріпив 
навчальний заклад, вказавши студентам на видиму 
реальність замість мистецтва античності, або ж се-

редньовіччя, заохотив їх до вивчення оточуючого їх 
світу. Він наполягав на вивченні природи без попе-
редньо задуманих понять. Не менш важливим для 
молоді було його міркування про історичний живо-
пис, майбутнє якого можливе за умови, якщо пред-
мети і теми для нього обиратимуться з повсякден-
ного життя. Притому на той час він сам вже зробив 
у цьому напрямі надзвичайно багато [25, s. 66]. До 
знакових у його творчості належить полотно «Ерц-
герцог Карл зі своїм штабом у битві під Асперном, 
1809 / Erzherzog Karl mit seinem Stab in der Schlacht 
bei Aspern, 1809» (1819; Військово-історичний му-
зей у Відні), якого було декілька реплік. Твір при-
свячений знаменній події в австро-французькій ві-
йні, коли Наполеон І зазнав першої масштабної по-
разки. Автор виконав картину-документ, яка має не 
лише мистецьку, але й історичну вартість. 

Контакти, які встановилися між школою початко-
вого рисунку і школою історичного живопису одно-
часно поширювалися на школу пейзажного рисун-
ку і живопису, де з 1815 р. працював професор Йо-
зеф Мьоссмер (J. Mößmer), що вивів студентів на 
пленер і своєю творчістю 1820—1830-х рр. демон-
стрував поєднання елементів барокових композицій 
із топографічними мотивами. Його ад’юнктом був 
Йозеф Фішер (J. Fischer), відомий найперше як ав-
тор численних ведут.

На подальшу творчу діяльність Т. Яхимовича мала 
в рівній мірі вплив галерея академії. Вона знайомила 
молодого митця з творчістю багатьох європейських 
майстрів. На прикладі пам’яток він вивчав стилі 
окремих епох. Через це він не залишився байдужим 
до резонансної справи, яка стосувалася пропозиції 
К. фон Меттерніха щодо призначення першим кус-
тошем колекції Йозефа фон Фюріха (J. von Führich). 
Визнаючи непересічний талант австрійського живо-
писця і графіка, більшість вважала, що перешкодою 
для його затвердження на цій посаді є причетність до 
назарейців. Це, на її думку, не дозволило б йому вико-
нувати належним чином свої обов’язки. Обговорення 
кандидатури митця виходило далеко за межі профе-
сорського складу навчального закладу, тим більше, 
що у цей час до пропагованого ним напряму схиля-
лося все більше студентів. Важливо, що його погля-
ди поділяв також П. Краффт. 

Розширенню кругозору молодого українського 
митця сприяло й те, що К. фон Меттерніх до Ака-



Лариса КУПЧИНСЬКА212

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 1 (151), 2020

демічної Ради включив понад 50 почесних чле-
нів, вчених і митців. Багато з них походили з-поза 
меж Австрії, були вихідцями з Антверпена, Базе-
ля, Берліна, Брюсселя, Дрездена, Флоренції, Гет-
тінгена, Лондона, Мюнхена, Парижа, Петербур-
га, Рима, Стокгольма, Штутгарта і Веймару. Се-
ред них слід згадати таких мислителів як Фрідріх 
Вільгельм фон Гумбольдт (F.W. Humboldt), Фрі-
дріх Вільгельм Шеллінґ (F.W. von Schelling) і Йо-
ганн Вольфганг фон Гете (J.W. von Goethe). З чис-
ла митців виділяються німецькі скульптори Йоганн 
Готтфрід Шадов (J.G. Schadow) і Йоганн фон Дан-
некер (J. van Dannecker), а також живописець Віль-
гельм фон Кобелль (W. von Kobell), французькі ар-
хітектор Шарль Перс’є (Ch. Percier) і живописець 
Жак-Луї Давид (J.L. David), італійський гравер Ра-
фаель Морґен (R. Morghen), датський скульптор 
Бертель Торвальдсен (B. Thorwaldsen), шведський 
скульптор Йоганн фон Сергель (J  von Sergel) та інші 
[26, s. 72]. Багато з них дотримувалися нових по-
глядів на розвиток мистецтва в цілому.

На період навчання Т. Яхимовича у Віденській 
академії образотворчого мистецтва живими були тра-
диції класицизму. Завдяки своїм наставникам юнак 
добре знав актуальні тенденції в мистецтві, а саме 
бідермаєр. За обставин, що склалися в академії, він 
безумовно познайомився з творами назарейців, їх-
німи поглядами, які наприкінці 1820-х рр. поділяло 
багато студентів, а також деякі викладачі. Притому 
академія залишала простір для індивідуального ви-
разу творчої особистості митця, який забезпечува-
ла обізнаність з історією мистецтва, із здобутками 

провідних європейських майстрів минулого, їх ґрун-
товне вивчення, а окрім того безпосередній контакт 
із провідними діячами сучасності, притому не лише 
митцями, але й мислителями часу.

Серед світлин творів Т. Яхимовича, які походять 
з архіву Я. Музики, кількісно виділяються пейзажі 
(15). Їхня поява могла бути спричинена характером 
діяльності митця. Разом із тим вони відображають 
загальний напрям розвитку жанру, який належав до 
провідних в австрійському мистецтві у першій по-
ловині ХІХ ст. 

Відомо, що традиції австрійського пейзажу пер-
шої половини ХІХ ст. сягали попереднього століт-
тя. Вони були пов’язані з діяльністю в першу чергу 
Віденської академії. У їх переосмисленні важливу 
роль відіграло поширення з кінця XVIII ст. цілих се-
рій видів мальовничих і пізнавальних куточків краю, 
в яких обов’язково були представлені їхні мешканці. 
Їхні автори, ставлячи перед собою завдання поши-
рення знань про землі і народи імперії, спричинили-
ся до розвитку реалістичного пейзажу. 

В силу обставин Т. Яхимович найперше звер-
нув увагу на досвід академії, яка дала йому освіту. 
Він, безумовно, знав, що неторкану природу око-
лиць Відня, красу вкритих лісом схилів і тоді ще не-
врегульованого Дунаю «відкрив» Йоганн Христіан 
Бранд (J. Ch. Brand). Завдяки професору з часом 
вона все більше приваблювала молодих митців, стала 
невід’ємною частиною їхнього повсякденного життя 
у порівнянні з іншими містами Європи. Наставник 
талановитої молоді наприкінці XVIII ст. лише вка-
зав їй на джерело творчості, стимулював її до студій 
на пленері. Після його смерті у 1795 р. досвід осво-
ювали Фрідріх Август Бранд (F.A. Brand), його 
брат, митець ведут Лоренц Янша (L. Janscha), який 
у 1806 р. став професором академії, а головно най-
відоміший живописець епохи бідермаєра Й. Мьосс-
мер і його помічник Й. Фішер, в яких навчався укра-
їнський митець. 

Досвід, який отримав Т. Яхимович в академії, 
знайшов своє відображання у його творах. На це 
вказує найперше їхня тематика, яку кращим чином 
відображають назви творів, подані у статті В. Попо-
вича. Притому достатньо, навіть, назвати декілька 
з них: «Студія букового лісу», «Студія скель, Пер-
ніц», «Замок», «Замок Маршеґ», «Замок Малач-
ка, Угорщина», «Вид руїн», «Руїни Штарнберґу в 

Іл. 2. Яхимович Т. Краєвид з вершиками. Б. р. (світлина, 
Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького)
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Пістінґу» тощо [12, c. 40, 42]. У той же час світлини 
демонструють твори із зображенням лісу, його око-
лиць, окремих дерев тощо. Їхні композиції збагачені 
впровадженням стафажу. Люди-мандрівники нада-
ють кожному з них глибокого філософського змісту, 
вносять мінорний, а подекуди й мажорний настрій 
(іл. 2). Працюючи у цьому напрямі, автор централь-
ним елементом одного з творів поставив, навіть, при-
дорожню капличку (іл. 3). У той же час у його твор-
чості зустрічаються панорамні види невеликих міс-
течок. У своїх творах митець зупиняється на давніх 
архітектурних пам’ятках, які вражають своєю мону-
ментальністю. Одночасно він звертався до зовсім не-
примітних будівель. Не виключено, що деякі з них ві-
дігравали у його житті особливе значення. Але разом 
із тим на увагу заслуговує змальовування ним сіль-
ських хат, не загороджених, пустих, зруйнованих.

Говорячи про Т. Яхимовича, слід зазначити, що він 
розпочав свою діяльність у 1820-ті рр., коли в реаліс-
тичному пейзажі відбулися вже безповоротні зміни і 
розвитку набув бідермаєрівський пейзаж, побудова-
ний виключно на вивченні природи. Його ключовою 
постаттю став Франц Штайнфельд (F. Steinfeld), що 
найчастіше малював гірські регіони Австрії. За та-
ких обставин, зрозумілим є той факт, що поза увагою 
українського митця не могла залишитися відоме по-
лотно австрійського живописця «Озеро Галльштатт 
(Галльштаттерзее) / Der Hallstätter See» (1834; 
Бельведер), яку часто називають картиною наро-
дження віденського живопису бідермаєра. Присут-
ній у ній реалізм простежується в усіх деталях, він 
охоплює усю композицію. Ця «правда», яку автор 
полотна не бачив, а уявляв, стала своєрідним схва-
ленням бідермаєрівського живопису. Притому слід 
наголосити, що Ф. Штайнфельд малював цю та ба-
гато інших картин на підставі багатьох ескізів, вико-
наних на пленері шляхом детального вивчення приро-
ди. У них промальовані найменші деталі, серед яких 
рослини на передньому плані і камені у воді. 

У творчості Т. Яхимовича як пейзажиста ве-
лику роль відіграли також Фрідріх Ґауерманн 
(F. Gauermann) і Фрідріх Льос (F. Loos), а головно 
Фердинанд Георг Вальдмюллер (F.G. Waldmüller). 
Усі їхні твори постали у зв’язку з бажанням відтво-
рити реальну природу, хоч цілі у кожного з них були 
дуже різними. Так, Ф. Ґауерманн під час мандрівок 
виконував багато невеликих картин, які потім вико-

ристовував під час створення більших. У цей же час 
Ф. Льос, працюючи в Зальцбургу над панорамою, 
зосередив увагу на видах міста і його околиць. Цей 
досвід він використав у Римі, де згодом жив. Їхню 
мистецьку вартість свого часу відмітив Ф.Г. Валь-
дмюллер, який, будучи вражений ними, позичив в ав-
тора якусь їх частину для вивчення. Вони спонука-
ли його до ґрунтовних студій природи. У результаті 
появилися, за словами автора, Пратеркартини. Це 
пейзажі невеликого формату, які становлять найви-
щу точку нового реалізму. У зрілий період творчості 
Ф.Г. Вальдмюллер відійшов від студій, у його творах 
на перший план вийшов мотив. Тим не менше вони 
вражали глядача інтенсивністю безпомилкового ко-
льору в сонячному світлі. Відмінної концепції пейзаж-
ного жанру дотримувався інший сучасник Т. Яхи-
мовича — Адальберт Штіфтер (A. Stifter), який у 
другій половині 1830-х рр. малював картини, метою 
яких ніколи не була краса чи гармонія, а завжди тіль-
ки правда як сума вражень. Притому слід наголосити, 
що українському митцю добре знайомими були ті, хто 
переймалися виключно прямим поглядом на природу, 
яку вони відтворювати на творах невеликого форма-
ту: Антон Шиффер (A. Schiffer), Матіас Рудольф 
Тома (M.R. Toma), Франц Барбарині (F. Barbarini), 
Ігнац Раффальт (I. Raffalt) та інші.

Середовище Відня великою мірою визначило на-
прям творчих пошуків Т. Яхимовича. Усім його пей-
зажам, які можна бачити на світлинах, притаманне 
детальне вивчення природи. Воно простежується у 
кожному без винятку творі. Важливо зазначити, що 
митець часто шукав величні образи природи. Саме 

Іл. 3. Яхимович Т. Капличка при дорозі. Б. р. (світлина, 
Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького)
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вони були кращими для нього моделями, які він мак-
симально точно відтворював. Прикладом у цьому 
випадку виступають відомі також із праці В. Попо-
вича «Зелені дуби» (іл. 4). Композиція твору поді-
лена на дві горизонтальні і дві вертикальні частини. 
Перший поділ став можливим завдяки кроні дерева, 

яка, до речі, не увійшла повністю, а другий — до-
сягнуто його стовбуром. Столітній дуб на першому 
плані вражає своєю силою і могутністю. За ним ледь 
проглядаються інші, такі ж розлогі. Проміння сонця, 
яке падає на галявину перед деревом, щедро освіт-
лює постать чоловіка. Будучи у порівнянні надзви-
чайно маленькою, вона додатково підкреслює велич 
природи. Подібний принцип Т. Яхимович викорис-
тав у творі «Пейзаж», який помістила у своїй стат-
ті Я. Музика [11]. Митець намалював дві сосни на 
узбіччі лісу. Дерева, які виросли на скалистій землі, 
стрімко здіймаються у гору. Їхні крони пропадають 
у небі, тоді коли багато гілок, зламані вітром, лежать 
на землі. Не зупиняючись на досягнутому, автор у 
глибині подав із лівої сторони — ліс, а з правої — 
гори. Їх співставлення увиразнює стійкість сосен. 

Зовсім інший підхід Т. Яхимович виробив у від-
творенні топографічних краєвидів. У цьому відно-
шенні серед усіх вирізняється «Краєвид із Пістін-
ґалю», який вже репродукований В. Поповичем 
[12, c. 34]. Працюючи над ним, автор дотримував-
ся так званої неправильної перспективи, яка перево-
дить погляд глядача від делікатно окресленого пер-
шого плану до центрального елемента, яким висту-
пає в’їздна брама і розташоване за нею містечко. 
Додатково освітлені вони скрупульозно промальо-
вані, вирізняються конкретикою. З метою підсилен-
ня краси місцевості автор подав гори, які здійма-
ються за ним, в загальних рисах. Вивчення архіву 
Я. Музики дає змогу стверджувати, що Т. Яхимо-
вич неодноразово звертався до зображення окре-
мих пам’яток. На світлинах декілька разів зустріча-
ються зображення руїн. Найчастіше митець їх роз-
ташовував на другому плані, промальовуючи лише в 
загальних рисах. Це дозволило йому надати творам 
загадковості. Натомість звертаючись до зображен-
ня замку (іл. 5), митець максимально точно відтво-
рив його в усіх деталях. З метою розкриття харак-
терних рис будівлі він підійшов до нього з тієї сто-
рони, з якої весь її об’єм постав на тлі неба. У цій 
картині важливим є те, що глядача від замку відділя-
ють оборонні фортифікації, на яких ростуть дерева. 
Детально їх промалювавши, митець відділив «істо-
рію» в усій її величі від «сьогодення». Зовсім інший 
підхід бачимо у випадку, коли Т. Яхимович малював 
дім свого брата (іл. 6). Тут для нього була важливою 
кожна деталь. Він у рівній мірі сумлінно опрацьовує 

Іл. 5. Яхимович Т. Замок. Б. р. (світлина, Львівська на-
ціональна галерея мистецтв ім. Б. Возницького)

Іл. 4. Яхимович Т. Зелені дуби. Б. р. (світлина, Львівська 
національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького)
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квіти і траву на першому плані, ґанок будинку, його 
вікна, велику увагу приділяю покрівлі з ґонти, а та-
кож дерев’яним прикрасам, промальовує капличку 
в глибині твору. Для нього важливо було зафіксува-
ти все, що промовлятиме до нього про час перебу-
вання у родинному колі. Із цим багато спільних рис 
має твір «Садиба» (іл. 7). 

Серед сфотографованих творів Т. Яхимовича на 
окрему увагу заслуговує малоформатне зображен-
ня хатини на краю села. Розташована у правій час-
тині композиції, вона щедро освітлена сонцем, яке 
ховається у грозових хмарах. Емоційне напруження 
вносить кущ із протилежного від головного елемен-
ту боку. Він гнеться від сильного вітру, напрям якого 
додатково підкреслюють хмари. Для автора у цій кар-
тині дуже важливим було відтворення стихії, подібно 
як і в мариністиці, до якої він також звертався. 

Вивчення пейзажів, світлини яких нині нам до-
ступні, дозволяє стверджувати, що Т. Яхимович 
упродовж багатьох років сумлінно вивчав природу 
в різних її проявах. Вона стала для нього багатим 
джерелом творчості всюди, де він їздив. Подібно до 
інших своїх сучасників, найперше австрійських мит-
ців, він розвивав традиції Віденської академії обра-
зотворчого мистецтва, використав їх із метою більш 
повного розкриття творчого задуму. Притому ми-
тець активно відгукувався на нові тенденції, які на-
мітилися у пейзажі у ХІХ ст., переймав досвід сво-
їх сучасників. Разом із провідними австрійськими 
пейзажистами він утвердив у живописі самостійний 
художній образ природи. 

В архіві Я. Музики доволі велику групу станов-
лять світлини портретів (11) авторства Т. Яхимо-
вича. Вони постали у час, коли суспільство деда-
лі частіше трактувало зображення тих чи інших осіб 
в індивідуальних чи групових портретах ознакою 
високої репутації, благополуччя тощо. Пік розкві-
ту жанру припав на 1830-ті рр. Це доводиться го-
ворити тоді, коли вже наприкінці XVIII ст. поміт-
но зросло число замовлень на портрети з яскравою 
індивідуальною характеристикою, а отже на тво-
ри, які би вирізнялися «правдою життя». У бага-
тьох випадках це призвело до появи спотворених зо-
бражень, але ця екстремальна фаза реалістичного 
портретного живопису стала вагомою основою бі-
дермаєра, яскравими представниками якого в Ав-
стрії були Ф.Г. Вальдмюллер, Ф. фон Амерлінґ 

(F. von Amerling), Франц Ейбль (F. Eybl), Моріц 
Міхаель Даффінґер (M.M. Daffinger), Петер Фен-
ді (P. Fendi), Йозеф Дангаузер (J. Danhauser), Йо-
ганн Баптист Райтер (J.B. Reiter), Фрідріх Лідер 
(F. Lieder) та інші. Цей ряд доповнює Йозеф Крі-
губер (J. Kriehuber), відомий найперше виконанням 
портретів у техніці літографії. Кожен із цих митців 
виробив власний, притаманний лише йому підхід до 
зображення тих чи інших осіб. 

Для Т. Яхимовича, безумовно, був добре знайо-
мий творчий доробок Ф.Г. Вальдмюллера, виконані 
ним у 1820-х рр. портрети, які ознаменували новий 
розділ віденського живопису. Саме в них автор під-
креслив окремі фізіономічні характеристики. Мит-
ця намагалися наслідувати, а відтак утвердити но-
вий погляд на мистецтво. Проте передати внутрішню 
суть людини, що вирізняє творчість Ф.Г. Валь-
дмюллера, у широкому масштабі не вдалося. У цей 

Іл. 6. Яхимович Т. Будинок брата Івана у селі Ярошенка. 
1879 р. (світлина, Львівська національна галерея мистецтв 
ім. Б. Возницького)

Іл. 7. Яхимович Т. Садиба. Б. р. (світлина, Львівська на-
ціональна галерея мистецтв ім. Б. Возницького)
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час суспільство почало надавати перевагу полотнам 
Ф. фон Амерлінґа, кар’єра якого розпочалася після 
виконання ним замовного портрету цісаря Франца І 
у коронаційних шатах (1832; Музей історії мисте-
цтва). Він став знаковим в історії австрійського мис-
тецтва. Вперше в одному образі автору вдалося по-

єднати ідеал правителя і втомлену життям людину. 
У результаті твір став кращим прикладом дуалізму 
в мистецтві, який є визначальною рисою бідермає-
ра. Проте ця різниця не завжди була такою вража-
ючою, як тут. У цьому контексті важливим був ви-
ступ Антона Айнсле (A. Einsle). Будучи придво-
рним митцем, він у 1848 р. виконав перший портрет 
Франца Йозефа І, намалював юного імператора у 
святковій формі. Невдовзі появилося ще декілька 
подібних портретів цісаря. Їх автор на відміну від 
Ф. фон Амерлінґа не цікавився віртуозною мане-
рою, він тяжів до тонкої, порцелянової поверхні кар-
тини, а отже до техніки, яка відповідала завданню 
ідеалізації образу. Цим шляхом ішли багато інших 
портретистів: технічно геніальні майстри поверхне-
вого реалізму Франц Шроцберґ (F. Schrotzberg) і 
Франц Ейбль (F. Eybl). 

Вивчення творчості Т. Яхимовича неможливе без 
згадки мистецького доробку Леопольда Фертбауе-
ра (L. Fertbauer). Будучи автором може не найпо-
мітніших із мистецької точки зору родинних портре-
тів бідермаєрівського періоду, він в 1826 р. виконав 
сімейний портрет імператорської родини в альтан-
ці — «Сімейний портрет імператорської родини на-
вколо герцога Рейхштадтського / Familienbild des 
Kaiserhauses um den Herzog von Reichstadt» (Му-
зей міста Відня). Центральною тут виступає постать 
Франца І, батька сім’ї, який був символом патріар-
хальної системи. Картина знаменувала перехід до 
нових цінностей, що мало великий вплив на форму-
вання нових тем у живописі. 

Твори, задокументовані у світлинах, засвідчують 
тяжіння Т. Яхимовича до виконання автопортретів. 
Однин із них можна віднести до професійних. На 
ньому юнак, який тримає у руках папір і олівець, 
представлений поряд з античними скульптурами. У 
результаті він постав образ, для якого притаманна 
ширша соціальна конотація. Звертаючись до авто-
портрету в зрілому віці, Т. Яхимович використав фі-
зіономічний його тип. Композиція портрету надзви-
чайно лаконічна. Це поясне зображення у легкому 
півоберті. Емоційний стан старшого чоловіка відо-
бражений в яскраво освітленому обличчі, поданому 
анфас, і погляді, звернутому до глядача. Його підси-
лює темне тло і темне вбрання. Подібно до багатьох 
своїх сучасників, в автопортреті Т. Яхимович вира-
жав свободу творчої індивідуальності, з його допо-

Іл. 9. Яхимович Т. Портрет Ксені Яхимович з дому Домб-
ровецької, матері митця. Б. р. (світлина, Львівська націо-
нальна галерея мистецтв ім. Б. Возницького)

Іл. 8. Яхимович Т. Портрет Іванни Бернт, дружини митця. 
Б. р. (світлина, Львівська національна галерея мистецтв 
ім. Б. Возницького)
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могою домагався визнання мистецької особистості і 
її здобутків. Виконуючи твір, митець доповнив чис-
ло портретів, які виступають «яскравим явищем все-
охоплюючого характеру, бо в них (в ньому) говори-
лось усе про людину» [27, c. 281].

Не виключено, що парним до автопортрету 
Т. Яхимовича у зрілому віці є портрет дружини мит-
ця (іл. 8) — Іванни Бернт, доньки знаного у Відні 
судового лікаря Йоганна Йозефа Бернта (J.J. Bernt; 
1770—1842). Таке припущення дозволяє зробити 
використання автором аналогічних композиційних 
принципів. Не менш вагомим у цьому відношенні 
чинником є те, що у творчості українського митця 
парні портрети не були поодиноким явищем. Завдя-
ки світлинам сьогодні відомі є портрети його бать-
ків (іл. 9, 10). З мистецької точки зору вони мало-
значимі, хоч виконані з великою старанністю. Тим 
не менше вони заслуговують на увагу з огляду на те, 
що були, імовірно, виконані з пам’яті: митець, маю-
чи 19 років, став круглим сиротою. 

Культивування Т. Яхимовичем родинних зв’язків 
отримало своє продовження у портретах нащадків 
митця. У світлинах зафіксовані начерки його си-
нів — Олександра і Франца. З літератури відо-
мим є також олійний портрет сина Теодора [12, 
c. 38]. Притому слід зазначити, що Франца і Те-
одора митець малював пізніше ще декілька раз 
(іл. 11). Окрім того в його мистецькій спадщині є 
«Портрет невістки Антонії». Ряд родинних портре-
тів доповнює зображення синів Теодора — Олек-
сандра, а також Франца — Олександра. З усіх 
тут згаданих портретів авторства Т. Яхимовича на 
окрему увагу заслуговують дитячі образи. Кожен 
із них виступає самодостатнім об’єктом зображен-
ня. Притому слід зазначити, що вони позбавлені 
зовнішньої ідеалізації, яка у творчості інших мит-
ців передавалася з допомогою кругленьких лиць, 
широко-відкритих очей тощо. Навпаки, їм прита-
манне глибинне розкриття дитячої душі, у деяких 
більш виразно проступає допитливість (портрети 
синів у ранньому віці), в інших — сором’язливість 
(син Теодора — Олександр). 

Вивчення світлин з архіву Я. Музики переконливо 
доводить, що Т. Яхимович упродовж усього життя 
звертався до портретного жанру. Виконуючи їх, ми-
тець оперував арсеналом виражальних засобів, до-
бре відомими в австрійському мистецтві. У рівній мірі 

він активно відгукувався на нові у цей час теми, на-
давав перевагу зображенню родини, близьких йому 
людей. Разом з іншими своїми сучасниками сприяв 
утвердженню естетики сімейних цінностей.

Висновки. Вивчення самого архіву Ярослави Му-
зики, невід’ємною частиною якого сьогодні є мате-

Іл. 11. Яхимович Т. Портрет сина Франца. Б. р. (світлина, 
Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького)

Іл. 10. Яхимович Т. Портрет о. Андрія Яхимовича, батька 
митця. Б. р. (світлина, Львівська національна галерея мис-
тецтв ім. Б. Возницького)



Лариса КУПЧИНСЬКА218

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 1 (151), 2020

ріали про знаного в Європі Теодора Яхимовича, не 
дає повного бачення творчої особистості українсько-
го митця. Тим не менше, цей архів містить надзви-
чайно цінні документи, які доповнюють наші знання 
про нього. На окрему увагу в цьому відношенні за-
слуговує біографія Т. Яхимовича, яку підготувала 
Марія Дольницька. Вона містить нові дані про осо-
бисте життя митця, а також розкриває багато інди-
відуальних його рис. В архіві нині налічується та-
кож 29 світлин творів Т. Яхимовича, які виконувала 
М. Дольницька. Вони дають уявлення про тематику 
і жанрову структуру мистецького доробку художни-
ка, композиційне і образно-змістове вирішення ним 
тих чи інших творів. 

Виявлені документи розкривають творчу діяль-
ність Т. Яхимовича у новому аспекті. Відомий до 
недавнього часу головним чином як театральний де-
коратор, він реалізував себе в різних жанрах. Аналіз 
світлин, головним чином пейзажів і портретів його 
авторства в контексті розвитку австрійського мисте-
цтва ХІХ ст., увиразнює їхній тісний зв’язок із ним. 
Будучи вихованцем Віденської академії образотвор-
чого мистецтва, український митець перейняв досвід 
провідних австрійських майстрів, розвинув їх відпо-
відно до вимог часу, сприяв утвердженню в мисте-
цтві нових прогресивних тенденцій. Це дало змогу 
йому не тільки збагатити національну скарбницю, 
але й примножити своєю творчістю культуру інших 
європейських країн, зокрема Австрії.

Сьогодні мистецька спадщина Т. Яхимовича є ва-
гомою складовою історії українського і європейсько-
го мистецтва.
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