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ГРАФІЧНИЙ ДОРОБОК ІВАНА ЇЖАКЕВИЧА  
У ВИДАННЯХ ЖУРНАЛУ «НИВА» 1888–1917 РР.

Графічний доробок видатного українського художника Івана Їжакевича (1864, Вишнопіль – 1962, Київ), більш 
знаного як живописець кінця ХІХ – першої половини ХХ століть, досі не став предметом окремого досліджен-
ня. Відомо, що митець, який продовжував пошуки «українських типів» слідом за епохальними напрацюваннями 
Тараса Шевченка у серії «Живописна Україна», понад 20 років займався оформленням провідних петербурзьких 
і київських друкованих видань. З-поміж ілюстрованих ним випусків періодики чільне місце займають довголітні 
творчі пошуки у видавництві журналу «Нива», котрий на межі ХІХ та ХХ століть був провідним виданням 
Російської імперії. Крім того, митець працював і для видавництв «Всемирная иллюстрация» й «Живописное обо-
зрение», що також випускалися у Санкт-Петербурзі. 

Значимими у зв’язку з оформленням «Ниви» цього автора є сцени з народного побуту селян, церковна етно-
графія та обрядовість, мотиви народних і казок різних авторів, українські типи. Виконувалися вони у вигляді 
ручних рисунків, котрі потім штатними граверами видавництва переводилися у техніку літографії на паль-
мових дошках (до 1897 р.). Відомо, що обслуговували згадане видавництво, а також «Всесвітню ілюстрацію» 
гравери зі школи Л. Сірякова. У перший період окремі ілюстрації до згаданого журналу могли містити приписи 
про двох авторів: «І. Їжакевич, гравер А. К. Толстой» тощо.

З 1897 р. друкарі цього видання розпочали експерименти з друком і для виконання ілюстрацій до «Ниви» 
використовували автотипію (растрову цинкографію), що позначилося на якості робіт. З цього часу ілюстрації 
видання стали більш схожими на чорно-білу, а також кольорову фотографію з рисунку, яка інколи має ледь 
помітну м’яку «паволоку»-розтушовку. Тому другий етап в історії оформлення журналів «Нива» відзначається 
приписами: «з рис. такого-то».

Загалом, нині найцікавіші графічні твори Івана Їжакевича відомі за випусками 1988–1904, 1908–1917 рр. 
З-поміж творів автора, розміщених на шпальтах видання «Нива», візуалізуються звернення до стилістики реа-
лізму, імпресіонізму, декадансу і символізму (останні два стильових напрями – упродовж 1890-х – 1910-х рр.).
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GRAPHIC WORK OF IVAN IZHAKEVYCH IN THE PUBLICATIONS  
OF THE NIVA MAGAZINE 1888–1917

The graphic work of the prominent Ukrainian artist Ivan Izhakevych (1864, Vyshnopоl – 1962, Kyiv), better known 
as a painter of the late nineteenth – first half of the twentieth century, has not yet been the subject of a separate study. 
It is known that the artist, who continued the search for «Ukrainian types» following the epoch-making works of Taras 
Shevchenko in the series «Picturesque Ukraine», for more than 20 years was engaged in the design of the leading St. 
Petersburg and Kiev publications. Among the issues of the periodical illustrated by him, the long-term creative search 
in the publishing house of the Niva magazine, which was the leading publication of the Russian Empire at the turn of the 
19th and 20th centuries, occupies a prominent place. In addition, the artist worked for the publishing houses «Vsemirnaya 
illustraciya» («World Illustration») and «Jivopisnoye obozrenije» («Picturesque Review»), which were also produced in 
St. Petersburg.

Significant in connection with the design of «Niva» by this author are scenes from the folk life of the peasants, 
church ethnography and rituals, motifs of folk and fairy tales by various authors, Ukrainian types. They were made in 
the form of hand drawings, which were then translated by full-time engravers of the publishing house into the technique 
of lithography on palm boards (until 1897). It is known that engravers from L. Siryakov's school served the mentioned 
publishing house, as well as «World Illustration». In the first period, some illustrations to the outlined magazine could 
contain instructions about two authors: «I. Izhakevich, engraver A. K Tolstoy» and others.
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From 1897, the printers of this edition began experiments with printing and began to use autotype (raster zincography) 
to perform illustrations for «Niva», which affected the quality of work. Since then, the illustrations in the publication 
have become more like black and white, as well as a color photograph from a drawing, which sometimes has a faint soft 
«pavolok»-shape. Therefore, the second stage in the history of design of magazines «Field» is marked by prescriptions: 
«from Fig. such and such».

In general, today the most interesting graphic works of Ivan Izhakevich are known from the issues of 1988–1904, 
1908–1917. – during the 1890s – 1910s).

Key words: Ivan Izhakevych, Kyiv artist, end of the XIX – beginning of the XX century.

Постановка проблеми. У період незалеж-
ної України в національному мистецтвознавстві 
актуалізується увага до дослідження тих ланок 
мистецьких практик, в яких вирізняються пер-
шооснови державної культуротворчої ідентич-
ності. Так, культурне життя України кінця ХІХ – 
початку ХХ століть характеризується посиленням 
інтересу до ідей національної самобутності, які 
у колах тогочасної інтелігенції набули значного 
розвитку в різноманітних сферах і проявах твор-
чого потенціалу митців того часу, зокрема в літе-
ратурі, музиці, драматургії, образотворчому та 
монументально-декоративному мистецтві. Імена 
саме цих митців, що заклали основи нинішньої 
крос-культурної системи і мистецьких тради-
цій, наразі варто переосмислити, враховувати 
напрацьоване ними у різних ділянках мистецької  
творчості.

У цьому сенсі важливим є творчий доробок 
українського митця кінця ХІХ – першої половини 
ХХ століття Івана Їжакевича (1864–1962 рр.), сво-
єрідний талант якого проявився досить широко. 
Адже митець працював як художник-монумента-
ліст, іконописець, ілюстратор, графік, драматург і 
належав одночасно до кількох мистецьких центрів 
кінця ХІХ – середини ХХ століть, а надалі стояв 
у витоків створення спілки художників України. 
Нині його значний доробок лишається малодослі-
дженим і несистематизованим. Тому назріла необ-
хідність здійснити комплексне дослідження спад-
щини митця, більш повно і різнобічно розкрити 
його творчий доробок.

Аналіз досліджень. Наразі в українському 
науковому мистецтвознавчому просторі відсутні 
комплексні дисертаційні дослідження, присвячені 
творчості Івана Їжакевича, не проаналізовано спе-
цифіку мистецької мови, індивідуальну манеру. 
Окремі дослідники висвітлюють біографію Івана 
Сидоровича в контексті мистецького життя Києва 
ХХ ст. Так, Л. Цуріка в контексті дослідження 
історії лаврського тандему висвітлювала твор-
чість І. Їжакевича та Ф. Коновалюка як худож-
ників монументалістів. У період СРСР Л. Вла-
дич, М. Ковалевська опублікували нариси життя 
та творчості українського живописця та графіка 
І. С. Їжакевича. Н. Кочережко у своїх наукових 

доробках висвітлював постать Івана Сидоровича 
як іконописця та монументаліста.

Також значущими в контексті вивчення даної 
теми є оприлюднені матеріали дисертації кан-
дидата історичних наук Ірини Марголіної щодо 
питання атрибуції авторів живопису ХІХ ст. у 
Кирилівській церкві Києва, в якій розкривається 
історія замовлень розписів даної церкви різним 
митцям (Марголіна, 2013: 398–414). Частково 
висвітлюється творчість митця І. Їжакевича у 
статтях О. Сторчай (Сторчай О., 2018: 90–97), в 
яких простежуються віхи розвитку мистецтва 
майстра останнього двадцятиліття його життя, 
уточнюються пам’ятки в окремих монументаль-
них ансамблях. Ім’я Івана Їжакевича згадується 
О. Сторчай (Сторчай, 8: 479–508) та в окремих 
архівознавчих розвідках штибу виданих у журналі 
«Антиквар» (Хочу, 2014: 7) у межах дослідження 
українського сакрального мистецтва. Творчість 
митця додатково представлена в альбомах, що 
виходили друком до річниць від дня народження.

За підсумками вищенаведеного виявлена необ-
хідність здійснити комплексне дослідження, що 
передбачає відображення впливу соціально-полі-
тичних подій на мистецьке життя Наддніпрян-
щини на зламі століть та формування індивіду-
альної пластичної мови українського художника 
Івана Їжакевича.

Мета статті – проаналізувати художні осо-
бливості творчого доробку київського худож-
ника, члена Київської філії Національної спілки 
художників України Івана Їжакевича для журналу 
«Нива» упродовж 1888–1917 рр.

Виклад основного матеріалу. Іван Їжакевич 
(1864, Вишнопіль, теперішнього Звенигород-
ського, колишнього – до 2020 р., Тальновського 
р-ну Черкаської обл. – 1862, Київ) у своїй твор-
чості надихався давньою українською історією 
та побутом козацтва і селянства, які були йому 
близькі. Відображав і пропагував митець як наці-
ональну культуру, так і релігійні надбання нашого 
народу.

Він був невтомним провідником української 
національної ідеї, що була втілена у понад два-
дцяти тисячах його робіт, тепер розпорошених по 
різних збірках України та Росії. Киянина І. Їжа-

Гунька А. Графічний доробок Івана Їжакевича у виданнях журналу «Нива» 1888–1917 рр.
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кевича можна назвати людиною-епохою, адже він 
жив і творив на зламі сторіч, застав безліч куль-
турно-мистецьких зрушень, у яких встигнув узяти 
участь. Тому дослідження його життя і творчості 
дає змогу повернутися до основ вітчизняного 
образотворчого мистецтва межі епох – періоду 
глобальних трансформацій України. 

Сьогодні ім’я Івана Їжакевича у мистецтві 
можна співвідносити з плеядою найбільш шано-
ваних і видатних корифеїв вітчизняних живопису, 
графіки, монументально-декоративного мис-
тецтва. Учень Миколи Мурашка (Мурашко М.,  
1964: 172 с.), Михайла Врубеля, Іллі Рєпіна, 
художник створив знаковий образ Києва межі 
ХІХ–ХХ століть, що став документом епохи.

І. Їжакевичем була створена портретна галерея 
Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Івана Франка, 
Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, Гри-
горія Квітки-Основ’яненка, Івана Ле, Василя 
Стефаника, Ольги Кобилянської. Втілені ним у 
низці монументально-декоративних ансамблів 
образи святих і релігійні сцени зображені на сті-
нах Свято-Покровської церкви у Покровському 
монастирі, Церкви Всіх Святих і Храму преподо-
бних Антонія та Феодосія Печерських, Борисо-
глібської церкви, Успенського собору й багатьох 
інших храмів Наддніпрянщини. Особливий вне-
сок майстер зробив у розвиток вітчизняної гра-
фіки, зокрема естампів (Іван, 2020).

Саме тому 1940 р., вже у радянську добу, 
йому присвоїли звання заслуженого художника 
України, а у 1951 р. – народного художника 
України. Ця вища відзнака свідчить про непере-
січний талант митця, його значні напрацювання у 
різних галузях мистецької діяльності, котрі мали 
надзвичайне значення для поступу вітчизняної 
художньої культури.

Але станом на 8 вересня 2021 р. відомо, що серед 
особових справ померлих членів Спілки художни-
ків України за 1962 р., переданих в однойменний 
фонд Центрального державного архіву-музею літе-
ратури і мистецтва України, що знаходиться на 
теренах Софійського подвір’я, справа цього видат-
ного художника-киянина відсутня. Це означає, що 
біографічні відомості про майстра щодо його доре-
волюційного етапу діяльності навряд чи зможуть 
бути наразі суттєво доповнені, тому аналіз можли-
вий, власне, за самими творами, представленими у 
періодичних виданнях тієї епохи.

Переглянувши всі випуски журналу «Нива», 
які оформлював митець, можна обмежити їх 
такими роками: 1888–1904, 1908–1917 (Архив, 
1870–1918). Ці дати припадають на час, коли 
у вітчизняному мистецтві домінували тенден-

ції, пов’язані з реалістичними напрацюваннями 
художників-пересувників, потому імпресіоністич-
ними пошуками, інколи у симбіозі із візіями кри-
тичного реалізму, надалі декадансу й символізму. 
По суті, саме на ці всі тогочасні художні виклики 
творчо реагував у окреслений відрізок часу й 
І. Їжакевич, що саме перебував на піці своєї твор-
чої активності (Наркевич, 1968: Стб. 224–225).

Так, з-поміж його творів, виконаних для зазна-
ченого видання упродовж 1888–1917 рр., фіксу-
ються образи, що сповнені естетики декадансу – це 
«На Днепре» 1893 р., «Христианские мученики» 
1909 р. та «Видение отцу» 1911 р. До типово сим-
волістських пошуків у доробку майстра варто 
віднести твори «Кощей бессмертный» 1900 р.  
(Рис. 1), «С пасхальной заутрени», «Рождество 
Христовое» 1915 р., «Благовещение» 1916 р. та 
«Воскресенье» 1917 р. (Нива, 1959: 530–531).

Крім стилістичного різноманіття звернень, у 
спадку художника до журналу «Нива» межі ХІХ і 
ХХ століть варто звернути увагу й на техніко-тех-
нологічні експерименти І. Їжакевича. Так, окрім 
переходу від ручних рисунків, котрі переноси-
лися у техніку літографічної гравюри на пальмо-
вих дошках до 1897 р. включно, до експериментів 
із автотипією (растровою цинкографією), котра 
мала вигляд розтушованих естампів із димкою-
паволокою, що наче нагадувала фотографічні 
твори, від 1911 року майстер працював і в техніці 
кольорової графіки.

Відповідно, упродовж 1910-х рр. у святкових 
випусках (найчастіше до двунадесятих свят) трапля-
ються кольорові гравюри його авторства. Прикла-
дом є «Колядки в Малороссии» 1912 р., «Рождество 
Христово» 1913 р. (Рис. 2), «С праздником» 1914 р. 
(Флекель, 1987). Крім того, окремі твори митця цього 
ж періоду позначені впливом творчої манери І. Білі-
біна – російського художника, який працював в інди-
відуальній авторській манері, що балансувала між 
символізмом і модерном. Таким, приміром, є знако-
вий твір у доробку І. Їжакевича «Кий, Щек, Хорив и 
сестра их Лыбедь» 1912 р. (Рис. 3).

Висновки. Загалом, слід зазначити, що твор-
чість І. Їжакевича у галузі оформлення журналу 
«Нива» упродовж 1888–1917 рр. є показовою з 
точки зору проходження художником усіх етапів 
звернення до стилістики мистецтва межі ХІХ і 
ХХ століть. Так, разом із пошуками, що балансу-
вали між реалізмом з ухилом у передвижництво, 
та імпресіонізмом, майстер творчо переосмислю-
вав спадщину декадансу з моторошними обра-
зами черепів, зловісних птахів і образів смерті, 
близьких окремим синхронним візіям В. Котар-
бінського.
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 Рис. 1. Гравюра за рис. І. Їжакевича до журналу «Нива» 1900 р. «Кощей Бессмертный».  
Автотипія (растрова цинкографія).

Гунька А. Графічний доробок Івана Їжакевича у виданнях журналу «Нива» 1888–1917 рр.
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Рис. 2. Гравюра за рис. І. Їжакевича до журналу «Нива» 1913 р. «Рождество Христово».  

Кольорова автотипія (растрова цинкографія).
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Рис. 3. Гравюра за рис. І. Їжакевича до журналу «Нива» 1912 р.  

«Братья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь». Автотипія (растрова цинкографія).

Гунька А. Графічний доробок Івана Їжакевича у виданнях журналу «Нива» 1888–1917 рр.
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А також експериментував із мотивами, котрі 
були притаманні пошукам художників-символіс-
тів того часу, зокрема М. Чюрльоніса й Ю. Михай-
ліва, – білих крил, зорь, синестезійних спала-
хів буяння кольорових плям тощо. Наприкінці 
зазначеного періоду Ї. Їжакевич також намагався 
«опредметнити» казкові, міфологічні й образи 
історичного минулого рідного краю крізь призму 
опоетизації, властивої творчим пошукам І. Білі-

біна, що виробив специфічну манеру книжкової 
графіки на межі ХІХ і ХХ століть, в якій одно-
часно уживались символічні, епічні образи дав-
ніх билин й оперування декоративними лініями 
та плямами, характерними для естетики модерну. 
Тільки у творчості І. Їжакевича подібні пошуки 
набували також рис історично правдивої рекон-
струкції, настільки ж достовірної, наскільки й 
стилізованої.
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