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ГілКа ШеВчеНКіВсьКоГо роДУ
(до 140-річчя від дня народження
Фотія степановича Красицького)

Публікація репрезентує особовий фонд художника, педагога Ф. с. кра-
сицького, що зберігається в Цдамлм україни. Висвітлено основні етапи 
життя і творчості митця та деякі невідомі факти біографії.
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Фотій степанович красицький народився 24 серпня 1873 р. у 
с. Зелена діброва Звенигородського повіту київської губернії. у 
1888–1889 рр. навчався коштом київської громади та м. лисенка 
у київській рисувальній школі (у м. Пимоненка), 1892–94 рр. – 
в одеській рисувальній школі (у к. костанді), 1894–1901рр. – у 
Вищому художньому училищі при Петербурзькій ам (у і. рєпіна). 
Більшу частину свого життя присвятив педагогічній роботі. Викладав 
у київському художньому училищі, миргородському художньо-
керамічному технікумі, з перервами – у київському художньому 
інституті (1920–30-ті рр.). автор багатьох посібників із теорії і практики 
викладання образотворчого мистецтва. Писав жанрові картини на теми 
з життя і побуту селян та історичного минулого україни: “За обідом” 
(1898), “гість із Запоріжжя” (1901/1916), “у свято” (1902), “Подруги” 
(1905); автор живописних і графічних портретів видатних діячів 
української культури і науки: м. старицького, м. садовського, лесі 
українки, т. Шевченка, і. Франка, олени Пчілки, м. грушевського, 
д. яворницького, м. терещенка. один із засновників та співробітників 
сатиричного журналу “Шершень” (1906). Викладав і завідував 
художньо-друкарською школою у києві (1908–1917). Брав участь у 
роботі з охорони та збереження пам’яток мистецтва.

Помер 2 червня 1944 р. у києві.
на Пріорці у садибі родини красицьких відкрито меморіальний 

будинок-музей Ф. красицького.
у художній традиції україни зафіксовано не один випадок 

родинного наслідування мистецької справи – левицькі, мурашки, кри-
чевські, якутовичі.

* Нестерчук Дмитро Васильович – головний спеціаліст відділу вико-
ристання інформації документів Цдамлм україни.
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тарас Шевченко мав гідного наслідувача в особі внучатого небіжа 
Фотія степановича красицького (живописця, графіка, педагога, одного 
із засновників товариства діячів українського пластичного мистецтва), 
батько художника був сином катерини, старшої сестри кобзаря.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 
(Цдамлм) україни зберігає особовий фонд художника (ф. 96, оп. 1, 
2, од. зб. 144, крайні дати документів 1833–1963 рр.)

архів художника до Цдамлм україни передавали рідні Фотія 
степановича, дружинна ганна Фотіївна, доньки ірина та галина впро-
довж 1968 – 1973 рр. слід зазначити, що архів Ф. красицького був од-
ним із перших, який поповнив фондосховища архіву-музею.

Фонд у повній мірі відтворює основні віхи творчості і біографії 
художника, а також містить документи, які до певного часу не були 
відомі широкому загалу.

творчі матеріали Фотія красицького зберігаються в архівному і му-
зейному сховищах Цдамлм україни. графічні твори містяться в ар-
хівному сховищі, живописні – в музейному. твори графіки представле-
ні навчальними альбомами художника за 1888–1905 рр. та конспектом 
із анатомії з навчальними замальовками (1895). документи належать 
періоду навчання в школі м. мурашка, одеській рисувальній школі, 
Вищій художній школі при академії мистецтв у Петербурзі та часів 
творчого змужніння художника після закінчення навчальних закладів.

крім альбомів із малюнками, серед творчих матеріалів – графічні 
портрети т. Шевченка, марка Вовчка, м. коцюбинського, автопор-
трет та інші портретні роботи1.

живописна спадщина з музейного сховища репрезентує ранній пе-
ріод творчості митця кін. ХіХ – поч. ХХ ст., зокрема пейзажі – “Після 
водохрещення” (1896), “околиця села”, “дубовий гай”2. інші живопис-
ні роботи представлені начерками, ескізами, етюдами. серед них два 
ескізи до відомої картини “гість із Запоріжжя” (1901) – екзаменаційна 
робота Ф. красицького при закінченні художньої школи при академії 
художеств у Петербурзі3; ескіз портрету лесі українки (1904);4 два ес-
кізи до незакінченої картини “смерть Шевченка” (1940)5.

у 1920-х рр. Ф. красицький працює у жанрі рекламних плакатів до 
кінофільмів; зберігся плакат до кінофільму “митя” (1927) виробництва 
одеської кіностудії6.

окрім малярської творчості, Фотій степанович присвятив значну 
частину свого життя педагогічній роботі. сплав теорії і досвіду ста-
ли основою для написання теоретично-практичних посібників із ви-
кладання образотворчого мистецтва. найвідоміша праця “рисування 
та малювання” (1929) зберігається в архіві в машинописному варіанті7, 
окремим документом представлені рисунки та креслення Ф. красиць-
кого до цього посібника8.
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серед інших робіт, які зберігаються у розділі “творчі документи”: 
“к вопросу как поднять изобразительную грамоту в школе” (1933)9; 
“В помощь красноармейским самодеятельным кружкам” (1935) ф. 96, 
оп. 1, од. зб. 51; “основы грамоты изоискусства” у трьох рукописних 
томах (1937)10; “к вопросу о методике преподавания изобразительной 
грамоты в художественной школе” (1937–1939)11; “методика й дидак-
тика навчання навиків рисування й для вчителів, учнів та самонавчан-
ня” (1930-і).12 Збереглась значна епістолярна спадщина художника (з 
кінця ХіХ ст. – по 1944 р.). листи рідних с.а. красицького (батька), 
к. с. красицького, г.с. красицького (братів), м.а. красицького (дядь-
ка) до Фотія красицького періоду його навчання в одеській рисуваль-
ній школі та в Петербурзькій художній школі.13 листи Ф. красицько-
го до членів своєї родини – дружині г.Ф. красицькій синам Петру і 
Богдану за 1907–1939 рр.14 серед кореспондентів Фотія красицько-
го В. г. аверіні, а.а. ждахіі, м.і. струнниковііі, і.с. свенціцькийIV, 
о. а. куріннийV, і. і. трушVI за 1897–1943 рр.15

так знайомство з видатним галицьким художником іваном трушем 
відбулося у 1905 р., коли Ф. красицький вперше виставив свої карти-
ни у львові. то була виставка робіт митців східної і Західної украї-
ни. Художник представив тут кілька жанрових картин із минулого й 
сучасного життя народу: “гість із Запоріжжя”, “якби ви не панич...”, 
“Біля криниці”, “у свято”, “Подруги”, портрети михайла старицького, 
лесі українки, пейзажі шевченківських місць. твори красицького мали 
успіх. іван труш відзначив творчість молодого художника на сторінках 
“артистичного вісника”.16 Він писав, що красицький “вже цілком до-
спілий артист з власним виробленим поглядом на малярство і виробле-
ною малярською технікою, якою поборює з успіхом часто і найбільші 
труднощі”. труш особливо підкреслював, що “як ученик звісного ро-
сійського маляра рєпіна” красицький бере теми з навколишнього на-
родного життя, “кладучи вагу, головно, на реалістичне оброблення”. 
Він вказав на життєву вірогідність образів у жанрових картинах худож-
ника, на переконливу подібність його портретів і особливо високо оці-
нив полотно “гість з Запоріжжя” та портрет лесі українки, написаний 
з натури в Зеленому гаї під гадячем17.

I аверін Всеволод григорович (1889–1946) – художник-графік.
іі ждах амвросій андрійович (1855–1927) – художник, книжковий графік.
ііі струнников микола іванович (1871–1945) – художник, викладав у ки-

ївській художній школі, розписував луцькі казарми у києві (1919).
IV свенціцький іларіон семенович (1876–1956) – філолог, мистецтвозна-

вець, директор національного музею у львові (1905–1952).
V курінний олександр авакумович (1852–1914) – живописець, графік.
VI труш іван іванович (1869–1941) – живописець, художній критик.
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Біографічні документи, матеріали про Ф. красицького становлять 
один із найбільших масивів документів особового фонду художника. 
Хронологічні межі документів за 1888–1944 рр., починаючи від по-
свідчення про закінчення дубравської церковно-приходської школи18, 
закінчуючи некрологом за 4 червня 1944 р.19 документи відтворюють 
все свідоме доросле життя художника: навчання, набуття професії, осо-
бисте життя, матеріали про роботу, службова діяльність, матеріали про 
нього (рецензії).

Біографічні матеріали представлені великою кількістю особистих 
документів: випискою з послужного списку, свідоцтвом про народжен-
ня, паспортом, трудовим списком, посвідченням профспілки художніх 
працівників, профспілковими та пенсійними книжками, свідоцтвом про 
закінчення навчальних закладів, свідоцтвом про смерть, листуванням з 
установами з творчих питань, службовими документами (з педагогічної 
діяльності).

докладне вивчення цих документів дає можливість уточнити біо-
графічні факти з життя художника. на жаль, в колишніх і сучасних 
довідниках, енциклопедіях знову продовжують подавати неточні біо-
графічні факти з життя Ф. красицького. для прикладу – навчання в 
київській рисувальній школі подається за 1888–1892 рр., якщо звер-
нутися до архівного документа – посвідчення про закінчення цієї 
школи красицьким за 2 серпня 1889 р. за підписом м. мурашкаVII та 
і. селезньоваVIII,20, то виходить, що навчання тривало лише дев’ять мі-
сяців. Після чого продовжив навчання в одеській рисувальній школі, а 
не в художньому училищі, як це повторюється в довідниках. доказами 
є свідоцтва одеської рисувальної школи про отримання Ф. красиць-
ким двох бронзових медалей і однієї срібної за успіхи в живописанні 
(1893–1894 рр.)21. Ще однією з помилок довідкової літератури є вказів-
ка про закінчення Петербурзької академії Художеств, однак оригінал 
свідоцтва і автобіографії свідчать, що художник навчався і закінчив 
Вище художнє училище при академії Художеств із правом викладати 
в середніх навчальних закладах22.

Після закінчення художнього училища з 1901 р. по 1906 р. Ф. кра-
сицький займається виключно малярською творчістю, згідно зі свідо-
цтвом імператорської академії художеств за 5 травня 1903 р. Ф. кра-
сицький відряджався у різні місця росії для художніх робіт із натури23, 
в цей час створюється ряд картин. Виставляє вперше свої роботи у 
львові 1905 р., одружується з ганною крекотень, переїздить до києва 

VII мурашко микола іванович (1844–1909) – живописець, педагог, засно-
вник київської рисувальної школи (1875).

VIII селезньов іван Федорович (1856–1936) – живописець, педагог, викла-
дав у київській рисувальній школі м. мурашка.
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рисунки Ф. красицького
до роботи.
методика викладання
та малювання, 1930-і.
Пап., туш., перо, олів.
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1,
од. зб. 59, арк. 46.

рисунки Ф. красицького 
до роботи.

методика викладання 
та малювання, 1930-і. 
Пап., туш., перо, олів. 

Цдамлм україни, ф. 96, 
оп. 1, од. зб. 59,

арк. 38..
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рисунки Ф.красицького до роботи.
методика викладання та малювання, 1930-і. Пап., туш., перо, олів.

ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 59, арк. 56.

Ф. красицький. 
автопортрет,
1890-і. Пап., олів. 
ЦДАМЛМ України,
ф. 96, оп. 1, од. зб. 12, 
арк. 1.
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Ф. красицький. леся українка. 
ескіз до портрету 1900-і рр. 

Полотно, олія. музейний фонд 
ЦДАМЛМ України.

Ф. красицький. Пасіка. ескіз до картини “гість з Запоріжжя”, 1899. Полотно, олія. 
Музейний фонд ЦДАМЛМ України.
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Ф. красицький. методика й дидактика навчання навиків рисування й малювання
для вчителів, учнів та самонавчання. рукопис. Фрагменти, 1930-ті. 

ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 57, арк. 1.
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Ф. красицький. рисунок з 
навчального альбому,

1895. Пап., олів. 
ЦДАМЛМ України, ф. 96, 

оп. 1, од. зб. 2, арк. 21.

Ф. красицький. 
рисунок з 
навчального 
альбому, 1899.
Пап., олів.  
ЦДАМЛМ України, 
ф. 96, оп. 1,
од. зб. 1, арк. 27.
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Ф. красицький. 
с. Зелена діброва. 
рисунок з навчального 
альбому, 1899.
Пап., олів.
ЦДАМЛМ України,
ф. 96, оп. 1,
од. зб. 1, арк. 92.

Ф. красицький. т. г. Шевченко, що лежить на підлозі. ескіз до картини
“смерть т. г. Шевченка”. Полотно, олія.

ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 32, арк. 1.
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Фото Ф. красицького (сидить, четвертий зліва), я. Затенацького, к. трохименка,
г. світлицького,  Ю. михайліва, і. Хворостецького та ін. у студії аХЧу київ, 1927. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1125, оп. 2, од. зб. 318, арк. 1.

за адресою андріївський узвіз № 15 – славнозвісний Замок ричарда ле-
вине серце (нотаріальний запис)24. сімейний стан художника вимагає 
мати постійний вид заробітку. З 1906 р. починається його педагогічна 
кар’єра.

як згадує художник в своїх автобіографічних записах: “З того всьо-
го, що я мав за свої до цього часу художні праці, я не міг прожити, 
тому що тоді на Вкраїні не було зовсім своїх музеїв та своїх покупців 
на художні речі, а малювати “приємні картинки” для буржуазної кляси 
на таке діло я не пристав. отже я змушений був піти на службу, як 
вчитель малювання, це діло також мені знане, бо вже з 1893 р. я мав 
підробіток з приватних лекцій з малювання”25. Першим викладацьким 
місцем роботи Фотія красицького, як свідчить трудовий список митця, 
стала перша жіноча духовна школа (1906 р.)26.

Цікавим документом до творчої діяльності художника є листування 
з заключенням договорів за 1907–1918 рр. з чеськими та німецькою 
фотохімографічними фірмами на виготовлення листівок його власних 
творів27. у розділі “творчі документи” зберігається ряд кольорових 
листівок картин художника28. у червні 1941 р. відбулась перша персо-
нальна виставка художника, серед документів творчої діяльності – при-
ймально-видатковий акт від 15 квітня 1941 р., де перелічені картини на 
експозиції у червні 1941 р.29 Щодо цієї виставки зберігся цікавий до-
кумент – автограф огляду за 19 червня 1941 р. творчого шляху Ф. кра-
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сицького по виставці творів 1941 р. знаменитого київського художника, 
мистецтвознавця м. Прахова. наведемо декілька рядків з цієї роботи:

“Фотий степанович со школьной скамьи определил свое место в 
искусстве, как художника реалиста и, не возносясь в заоблачные сферы 
модных увлечений правдиво и честно отражал в своем творчестве окру-
жающую жизнь. В его украине нет биографической сладости многих 
работ Пимоненка в его сюжетах нет “анекдотов” модного в его время, 
талантливого Владимира егоровича маковского.

его рассказ прост и ясен, в тематических вещах и, что особенно 
ценно, свободен от всяких литературных тенденций. он не обличает, 
не вскрывает общественные язвы, не поучает, а стремится, как можно 
проще передать простые чуства простых и близких его сердцу людей”30. 

до матеріалів, які стосуються педагогічної діяльності Ф. красиць-
кого, належать довідки, посвідчення, витяги з наказів, трудові книж-
ки про педагогічну роботу художника в різних установах: київському 
художньому училищі, архітектурному інституті, педагогічних курсах 
ім. Б. грінченка, київському художньому інституті та миргородському 
художньо-керамічному технікумі.

образотворчі документи представлені найменшою кількістю мате-
ріалів. крім того, відсутні персональні фото Ф. красицького, його рід-
них, близьких. у особовому фонді мистецтвознавця я. Затенацького 
зберігається групове фото київських художників, серед яких Ф. кра-
сицький у студії аХЧу київ, 192731. світлини з особового фонду 
містять індивідуальне фото г. с. Бартківського; м. м. коцюбинського 
з дружиною; групове фото невстановлених осіб; а також ряд фото-
репродукцій32.

серед матеріалів членів родини Ф. с. красицького відклались осо-
бисті документи батька художника степана антоновича красицького: 
лист с. а. красицького до орендатора Зелено-дубравської економії 
(1880 р.); “Білет” на право виїзду с. а. красицького на тимчасові за-
робітки (1892 р.)33.

Викликають зацікавлення документи дружини г. Ф. красицького, 
пов’язані з земельною ділянкою садиби красицьких за 1947–1948 рр.: 
заява ганни красицької (11.Х.1947) та лист голови спілки художників 
В. касіяна (17.Х.1947) до начальника відділу планування і забудови 
м. києва і. с. козлова з проханням залишити за родиною земельну ді-
лянку в розмірі 2700 м2. листом від 4.08.1948 р. з відділу планування і 
забудови міста в цьому проханні було відмовлено, загальну площу са-
диби закріпили в межах 1820 м2.34 у даний час на території цієї садиби 
знаходиться меморіальний будинок Ф. красицького.

інші документи членів родини Ф. красицького представлені осо-
бистими документами доньки Фотини, сина Петра, зятя о. Влизька35; 
нотатками до родоводу красицьких36.
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документи з опису № 2 складаються з п’яти документів – саме вони 
до 1990-х років перебували в і секретній частині архіву. інформація, 
яка міститься там, стосується років окупації києва 1941–1943 рр. Фотій 
степанович красицький, попри можливість евакуюватися, залишився 
у києві. напередодні війни у Фотія степановича, як згадувалось вище, 
відбулась перша персональна виставка, але швидкий наступ німців на 
київ змусив художника переховувати полотна у себе вдома37.

Після того, як київ залишила Червона армія, населення міста опи-
нилось у важких умовах для виживання. у той же час оун починає 
відновлювати державні інституції україни, створюється перший ор-
ган – київська міська управа. З нею пов’язані документи, в яких фігу-
рувала постать Ф. красицького, а саме: Повідомлення завідувача відді-
лу культури та освіти київської міської управи іванцоваIX про обрання 
Ф. красицького членом комітету охорони пам’яток культури і старо-
вини м. київа та запрошення на перше засідання комітету 25 жовтня 
1941 р.;38 наказ № 274 Відділу культури й освіти київської міської 
управи від 20.Х.1941 р. про призначення красицького Фотія степано-
вича т. в. о. директора музею т. г. Шевченка з 15.Х.1941 р. за підписом 
проф. ШтепиX, 39.

у часи окупації Ф. красицький, незважаючи на хворобу, продо-
вжував активно працювати, адже мусив годувати родину. документи 
творчої діяльності підтверджуються договорами й угодами художника 
з металевим заводом “двигун” (23 січня 1942 р.) на виготовлення мета-
левих барельєфів і. Франка, лесі українки за оригінальними зліпками 
Ф. красицького та аналогічний договір із київським експерименталь-
ним художньо-керамічним заводом (5 червня 1942 р.) на виготовлення 
керамічних погрудь т. Шевченка40.

не полишав Фотій степанович і педагогічну діяльність: із 1942 
р. він викладав малювання у гімназії. Зберігся його рукопис “Програ-
ми викладання рисунку та малювання в 7, 8, 9 та 10 класах гімназії” 
1942 р.41

до матеріалів часів окупації можна віднести і документ із опису 
№ 1. Це лист і.с. свенціцького до Ф. красицького за 27 травня 1943 р. 
автор листа висловлює побажання виставити роботи Ф. красицького в 
національному музеї у львові.

...“Ваше письмо з 11. IV. одержав я тільки 25. V. дуже мені прикро 
було дізнатися з нього про Вашу недугу. В надії, що Ваше здоровля 
вже покращало, я стрінув Ваше бажання виставити Ваші картини в на-
ціональному музеєві з справжньою радістю. давно мріяв я об тім, щоб 
показати Ваше велике мистецтво тут у львові та дати галицьким мист-
цям показ високих осягів у виразно українській тематиці...”42. окрім 
цього листа, інших документів, які б підтверджували, чи відбулась пер-
сональна виставка Ф. красицького у львові в 1943 році немає.
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Часи репресій 1930-х рр. не оминули родину красицьких. у 1934 р. 
розстріляли його зятя поета олексу Влизька. доньку Фотину вислали 
на урал. навесні 1937 р. арештували іншого зятя – письменника Петра 
мельника. старшу доньку ярину з сином виселили до Башкирії. нега-
разди родини відбились і на Фотієві красицькому. 8 листопада 1937 р. 
у приміщенні музею народного мистецтва (нині національний худож-
ній музей) відкрилась виставка робіт відомих українських художників, 
але місця для картин Ф. красицького не знайшлося. Художника звину-
ватили в “українському націоналізмі”, стали його ігнорувати й обмеж-
увати у творчому житті. 

22 вересня 1937 р. доцента Ф. красицького було звільнено з худож-
нього інституту. у справі № 2 з опису № 2 знаходиться ряд скарг і заяв 
Ф. красицького до ЦкП/б/у, генерального прокурора урср, обкому 
спілки працівників мистецтва за 2 жовтня 1937 р. – 4 лютого 1938 р., в 
яких він опротестовує своє звільнення з надуманих підстав адміністра-
ції “родича ворогів народу”. 

Згідно з наказом управління мистецтв при рнк урср від 27 жов-
тня 1937 р. Ф. красицького було відновлено на посаді в інституті.43 
Хоча адміністрація художнього інституту не поспішала з виконанням 
цього наказу, що і змушувало і далі Фотію степановичу скаржитись у 
відповідні інстанції.

особовий фонд № 96 являє собою цінну джерельну базу біографічних 
матеріалів для вивчення постаті Фотія степановича красицького.
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Публикация представляет личный фонд художника, педагога, Ф. с. кра-
сицкого, который хранится в Цгамли украины. освещены основные этапы 
жизни и творчества художника и некоторые неизвестные факты биографии.
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The article shows the personal fond of the painter and pedagogue F.S. 
Krasytskyi stored in the Central State Archives Museum of Literature and Arts of 
Ukraine. There are highlighted the main stages of life and career of artist as well as 
unknown facts of his biography.
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