
ІВАН ІЖАКЄВИЧ: 
ВІЗІЯ УКРАЇНИ

Народний  худож н ик У країни  Іван С идорович Іж акеви ч  
(1864— 1962) прож ив довге, сповнене повсякденною  тво р 
чою працею  ж иття. У якій  би галузі мистецтв він не п р а

цю вав — іконопису, ж ивопису, граф іки , — завж ди був провід
ником високих мистецьких традицій своїх попередників — 
Т. Ш евченка, Л. Ж ем чуж никова, І. Соколова, К. Трутовського, 
які присвятили свою творчість Україні, яку  палко любили.

Н ародивш ись у бідній, беззем ельн ій  сім 'ї в селі Виш нополь 
Уманського повіту на Київщ ині і відчувш и в собі лю бов і хист 
до малю вання, він у дванадцятирічном у віці вступає до ікон о
писної ш коли при К иєво-П ечерській  лаврі. З 1882 року  продов
ж ив навчання у худож ній школі М иколи М ураш ка, зокрем а у 
відомих педагогів і худож ників Х аритона П латонова та Івана 
С елезньова. У 1884 р. його прийняли вільним слухачем П етер 
бурзької Академії мистецтв. Щ об платити за навчання, Іван С и
дорович влаш тувався ілю стратором  петербурзького  ж урналу 
«Ж ивописное обозрение». М алю нки на україн ськ і сю ж ети  
принесли йому популярність. Х удож ник став сп івпрацю вати  з 
інш ими петербурзьким и  ж урналам и, таким и як «Север», «Ил
лю страция», «Солнце России» та інші. Н авчатися довелося у  ве 
чірні години. Досить згадати, що українська тем а посідала зн ач 
не місце у  творчості багатьох худож ників. Н еодноразово  зв ер 
тався до образів  та побуту своєї батьківщ ини і видатний худож 
ник Ілля Рєпін. В Україні тривалий час ж или і творили провідні 
м айстри російського мистецтва: М. Ге, Г. М ясоєдов, М. Я ро
ш енко. Не дивно, що творчістю  І. Їж акеви ча зац ікавилась р е 
дакція найпопулярніш ого ж урналу «Нива», яка стала постійно 
зам овляти йому виконання ілю страцій на тем у У країни. О три 
мавш и посвідчення викладача малю вання в середніх  ш колах по 
зак інченні четвертого курсу  Академії, худож ник перейш ов на 
постійну творчу працю  до «Ниви». Т реба зазначити, що плідна
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праця тривала 29 років, аж  до перевороту 1917 року. В іртуоз
ний майстер малю нка в пош уках історичних і побутових м ате
ріалів для своїх композицій багато подорож ував Україною. З о к 
рем а побував на Київщині, Полтавщині, Запоріж ж і, степовій 
Україні. Всюду його цікавила старовина й побут земляків, тому 
повернувш ись до П етербурга, він привозив своєрідні реп орта
жі з сільського весілля, ж иття пасічників, зображ ував лірників, 
писанкарів, чарівну українську природу тощо. Так, народні в е 
сільні обряди знайш ли відображ ення в ком позиціях «Зустріч 
зятя з тещ ею», «Весільні подарунки молодим», «Ідуть на весіл
ля», «В останній день весілля» та інші. Значне місце серед ілю с
трацій  займаю ть побутові сцени: «На пасіці», «На Дніпрі» 
(«Збирання лози для плетіння кош иків»), «Вечір на хуторі», «Бі
ля колодязя» («Зустріч парубка з дівчиною»), «Дідова хата» й 
інші. Х удожник закарбував для нас колоритні народні типи: 
«Український косар», «Чумак», «Закуримо», «Сліпий лірник з 
поводирем».

Любов Івана С идоровича до історичного минулого батьків
щ ини сприяла появі на сторінках «Ниви» таких сю ж етів, як 
«Запорожець», «Приготування козаків до походу», «П овернен
ня козаків  з морського походу», «Запорож ці у розвідці», «У за 
сідці», «Язика впіймали», «М аксим Залізняк» та багатьох ін 
ших.

К ож ен святковий номер ж урналу наповню вали сю жети, які 
змальовували релігійно-народні свята: «Ворожіння перед Н о
вим роком», «Престольний празник в українському селі», «Кра-



шення» («Розмальовування писанок»), «Йордань на Україні» та 
інші.

У 1890-ті роки І. Їж акевич дебютує як ілюстратор літератур
них творів, серед яких значне місце й особливого значення на
бувають малюнки до творів Т. Ш евченка. На сторінках «Ниви» 
з'являю ться його ілюстрації до поем «Причинна», «Катерина», 
«Гайдамаки», до вірш а «Перебендя» і до драми «Назар Стодо- 
ля». Близькі за сю жетом до творчості Т. Ш евченка й малюнки 
«Український кобзар» і «Повернення козаків з морського похо
ду» — своєрідна ілюстрація до вірш а «Гамалія». Вже в цих ілюс
траціях І. Їж акевич продемонстрував глибоке розуміння харак
теру, сутності творчості Кобзаря. Всього в останнє десятиліття 
XIX ст. було створено одинадцять ілюстрацій до творів Ш ев
ченка, які одразу отримали ш ироку популярність. Поява цих 
творів у часи, коли українська мова і література були під забо
роною, після виходу реакційних царських указів 18 травня 
1876 року і 8 жовтня 1881 року, сприймалося як виклик тогочас
ній владі, нагадували про бунтівний дух великого поета-рево- 
лю ціонера. У 1902 році у Вятці вийшла невелика книж ка «Мо
тиви поезій», переклади з «Кобзаря». На її обкладинці і в тексті 
цієї книж ки було відтворено один із малюнків Івана Їжакевича.

Його кращ і малюнки відзначаю ться виразністю  ліній і р о з
маїттям композиційних прийомів. Прискорюю чи процес праці,



художник сам наносив малюнок на дошку, затим майстри кси 
лографії готували її до друкування.

На межі XIX — початку XX століть пожвавлюється культур
не життя в Києві. Наприкінці 1890-х років сюди повертається 
І. Їжакевич. Він виконує настінні розписи Покровської церкви, 
та особливо багато роботи чекає його в К иєво-П ечерській лав
рі. На початку XX століття під його керівництвом були розписа
ні виступи кріпосної стіни; сю жет розпису — собори святих 
Ближніх і Дальніх печер. Художник узяв активну участь у роз
писах Трапезної церкви, разом  з учнями лаврської школи 
Ф. Коновалюком, В. Ш уришковим, В. Луконіним, О. Судомо- 
рою та іншими розписував інтер 'єр  церкву Всіх Святих над 
економічною брамою К иєво-Печерської лаври.

У 1905 році Івану Їж акевичу запропонували посаду вчителя 
іконописної школи. Проте у вересні 1906 року внаслідок напру
ж еної й складної роботи з розписами Трапезної церкви І. Їж а
кевич був вимушений залишити викладацьку роботу. Іконопис 
талановитого художника увійшов до скарбниці лаврського ма
лярства й не втратив своєї принадливості й сьогодні.

У 1909 році виник задум побудови пам 'ятника героям Б ерес
тецької битви 1651 року. У 1914 році будівельні роботи було за
вершено. На білій мурованій стіні з декоративними зубцями, 
що відгороджувала із заходу територію  козацького меморіалу, 
знаходилося дев 'ять намальованих на мідних листах картин Іва
на Сидоровича, на яких були відображені окремі епізоди Бе
рестецької битви. Після вивезення їх у 1915 році окупаційними 
австро-угорськими військами до Австрії, доля цих мистецьких 
творів невідома. Окрасою Георгіївської церкви-пам’ятника є 
велика, заповнена одноярусним іконостасом арка, яку й нині 
заповню є намальована І. Їжакевичем на металевих листах кар 
тина «Голгофа». Праворуч і ліворуч царських врат та у верхньо
му поясі над іконостасом — ікони його ж  пензля. В експозиції 
музею «Козацькі могили», відкритого у 1967 році, є також  ж и 
вописні твори І. Їжакевича, зокрема портрет селянина.

Разом з відомими діячами культури М. Коцю бинським, 
М. Лисенком, С. Васильківським, О. Сластьоном, М. Пимонен- 
ком, С. Світославським І. Їж акевич брав активну участь у 1910 
і 1911 роках у роботі журі міжнародного конкурсу на проект 
пам 'ятника Т. Ш евченку в Києві.

Як один з основоположників у галузі книж кової графіки, 
ілюстрував переваж но твори української класичної літерату
ри — поезію, прозу Т. Ш евченка, Лесі Українки, І. Ф ранка, 
М. Коцю бинського, Г. К вітки-О снов'яненка, І. К отляревсько
го. У 1911 році до 50-річчя з дня смерті Ш евченка у київському 
видавництві «Час» вийшли деякі твори поета. В окремих ви
даннях поем «Причинна» і «Гамалія» вміщено ілюстрації Їж а
кевича.



У 1920-х роках художник активно працю є в галузі станково
го живопису, пише картини на теми історії і побуту україн 
ського народу. Цьому сприяє ш ироке розгалуж ення історич
них і краєзнавчих музеїв. Як художник, що послідовно відсто
ював і розвивав реалістичні традиції, Іван Сидорович у середи
ні 20-х років увійшов до складу Асоціації художників Червоної 
України (АХЧУ). На художній виставці в 1927 р. він представ
ляв цикл ілю страцій із тринадцяти аркушів до «Катерини» 
Ш евченка.

«Ш евченкіана» займає у творчості І. їЇж акевича чільне місце 
і є окрасою  провідних музеїв країни. «Хата батьків Ш евченка в 
селі Кирилівка» написана за етюдом з натури, виконаним у 
1921 році, «Катерина» 1925 року — експонуються в Н аціональ
ному музеї українського мистецтва; пізніші повторення й варі
анти «Катерини» — у Харківському державному музеї образо
творчого мистецтва, Одеській державній картинній галереї та 
Будинку-музеї Т. Г. Ш евченка в Києві.

У 1933— 1934 роках І. Їж акевич створив такі масштабні кар 
тини, як «Гайдамаки оволодівають Уманню», «Т. Г. Ш евченко в 
майстерні у В. Ш иряева», «Перебендя» (Будинок Т. Г. Ш евчен
ка в Києві). Наступного, 1935 року написано картину «Тарас 
Ш евченко — пастух» («Мені тринадцятий минало») — зберіга
ється в Національному художньому музеї України. Повтори й 
варіанти цього твору — в Національному музеї Т. Ш евченка і в 
Будинку-музеї Т. Ш евченка в Києві. Цього ж  року виконано й 
«Зустріч Т. Г. Ш евченка з сестрою  Яриною» і «Похорони 
Т. Г. Ш евченка».

До 125-ої річниці з дня народження Т. Ш евченка Їжакевич 
ілюстрував ювілейне видання «Кобзаря». Понад тринадцять 
малю нків складаю ть цикл ілю страцій, виконаних у 1937 — 
1938 роках до цього видання.

1945 роком датовано полотно І. Їж акевича «Цар Давид і його 
«лагідність» (за поемою Т. Ш евченка «Царі») — Канівський му- 
зей-заповідник Т. Г. Ш евченка.

У повоєнні роки художник знову ілюструє твори Ш евченка. 
Свої роботи в галузі книжкової ілюстрації він виконує спільно 
зі своїм учнем Ф. 3. Коновалюком.

М айстерність І. Їжакевича-портретиста в усій повноті вия
вилася в автопортреті художника (1930), який передає пильний 
погляд уважних очей, підкреслюючи гострий розум і лагідну 
вдачу. Знаходиться він у Національному художньому музеї Ук
раїни.


