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18 січня 2014 року минуло 150 років від дня народження українського 

художника Івана Сидоровича Їжакевича(1864-1962). 

Народився у селі Вишнополі Уманського повіту на Київщині (нині Черкаська 

обл.) в сім’ї бідного селянина. У 1879 році він влаштувався до іконописної школи 

Києво-Печерської  лаври, а згодом переходить репетитором до Київської 

рисувальної школи, керованої художником, мистецьким діячем М. Мурашком. 

Їжакевич брав участь у реставрації та поновленні фресок Трапезної церкви, церкви 

Всіх Святих над Економічною брамою у Києво-Печерській лаврі. Виконував 

розписи в Іонівському монастирі, Покровській церкві. Написав ікони більш ніж для 

20 храмів. 

З 1884 року навчався у Петербурзькій Академії мистецтв по класу історичного 

живопису.  1895 року здобув звання вчителя малювання у середніх навчальних 

закладах, але не викладання, а ілюстрації та розписи у храмах стали його основною 

професією. Свої ілюстрації Їжакевич  уміщував у журналах «Солнце России», 

«Север», «Нива». Митець створив близько 2000 творів, із них майже 200 – 

Шевченкіана. Серед них – ілюстрації до творів «Катерина», «Перебендя», 

«Гайдамаки», «Причинна» та ін. Писав ілюстрації до творів Г.Квітки-Основ’яненка, 

І.Франка, М.Коцюбинського, Лесі Українки. Також працює як живописець, 

виконуючи велике замовлення для Геологічного музею Академії наук України. Для 

Будинку-музею Т.Г.Шевченка у Києві створив невеликі картини: «Гайдамаки в 

Умані», «Шевченко в майстерні В.Г.Ширяєва», «Перебендя», «Зустріч Шевченка з 

сестрою Яриною», «Похорон Шевченка», і зокрема, кращу з них «Мені тринадцятий 

минало». 1939 року за ілюстрації до «Кобзаря» Т.Шевченка художник здобув звання 

лауреата Державної премії СРСР. 

Помер І.С.Їжакевич 20 січня 1962 р у Києві. 

У ЦДАМЛМ України зберігається особовий фонд І.Їжакевича (ф.58, оп.1, 

од.зб. 194, крайні дати документів 1894-1962 рр.). Документи до архіву передала 

прийомна дочка художника, Києнко Наталя Іванівна у 1968-1969 рр. 

Переважно особовий фонд І.Їжакевича складається з творчих документів, які 

дають уявлення про всі етапи творчого шляху митця. До них входять: ілюстрації до 

журналу «Нива» і «Всемирной иллюстрации», живописні та графічні  твори на 

релігійні теми, ескізи, начерки розписів у храмах Катеринодара та Белгорода, які 

мають велику мистецьку цінність. 

Найбільш повно представлена мистецька Шевченкіана І.Їжакевича: ілюстрації 

до поем «Сон», «Єретик», «Кавказ», «Катерина», «Гайдамаки» та ін. 

Серед документів про художника – портрет І.Їжакевича роботи 

Ф.Коновалюка(1945), стаття Я.Давиденка «У найстарішого художника 

України»(1954), некролог(1962), текст виступу Ф.Коновалюка, присвячений пам’яті  

І.Їжакевича(1962). Зображувальні документи представлені індивідуальними 

фотографіями художника та у колі діячів літератури і мистецтва, рідних і друзів. 

Ознайомитися з архівними документами І.Їжакевича можна в читальному залі 

ЦДАМЛМ України, який працює з 10 до17 год., крім суботи та неділі. 


