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ЖИВОПИСЕЦЬ ВИСОКОГО ДУХУ
(до 135-рiччя вiд дня народження Фотiя Красицького)
Народився Фотiй Степанович Красицький 24 серпня 1873 року в с. Зелена
Дiброва (тепер це Черкаська обл.) Йому випала щаслива доля бути внучатим небiжем Тараса Шевченка, адже батько Красицького – це син Катерини, сестри Великого Кобзаря1. Хист до малювання в малого Фотiя проявився ще у початковiй
школi. Здiбностi до малярства та наполегливiсть хлопця привели його до Київської
малювальної школи Миколи Мурашка, де вiн провчився з 1888 р. по 1892 р.
Як вiдомо, Малювальна школа Миколи Мурашка була майже єдиним центром художнього життя в Києвi. Щодо кiлькостi учнiв, рiвня їхньої професiйної пiдготовки
та забезпеченостi викладацьким складом ця школа займала провiдне мiсце серед художнiх учбових закладiв України. Оплата за навчання була невисокою, а малозабезпеченi учнi взагалi вчилися безкоштовно. Окрiм цього, вони мали можливiсть вступати до Малювальної школи протягом усього учбового року й приходити на заняття
взалежностi вiд свого вiльного часу. Така система навчання, звичайно, вимагала вiд
викладачiв iндивiдуального пiдходу до кожного учня. Сам же Мурашко завданням
школи вбачав формування молодих кадрiв на ґрунтi вiтчизняної духовної культури.
Вiн прищеплював вихованцям думку про необхiднiсть зв’язку нацiонального та свiтового класичного мистецтва, що дає змогу творити самобутнє нацiональне обличчя
українського мистецтва i водночас – пiднiмати його професiйний художнiй рiвень2.
Навчаючись у Малювальнiй школi Миколи Мурашка Фотiй Красицький отримував щомiсячну грошову допомогу, яку йому призначила Київська українська громада, очолювана Миколою Лисенком. Також йому допомагали i Леся Українка, i Олена Пчiлка. Деякий час Красицький навiть жив у Лисенка та вiдомого українського
живописця Орловського. Це дало йому змогу бiльш тiсно спiлкуватися з вiдомими
митцями, що заохочувало Фотiя долучатися до здобуткiв свiтового та українського
мистецтва. Перебуваючи у Києвi майбутнiй художник, випробовуючи свої сили у
рисунку, виконав олiвцем «Портрет Миколи Лисенка» (1890 р.) та «Портрет Галi
Лисенко» (1891 р.). Улiтку вiн проживав у селi – писав етюди з натури, виконував
ескiзи, а зимою – брав приватнi уроки з загальноосвiтнiх предметiв.
У 1892–1894 рр. Красицький навчався в Одеському художньому училищi, де фаховi предмети викладали такi митцi як Костандi та Попов. Як вiдомо, талановитий
український живописець, педагог, громадський дiяч, Кирiак Костандi прожив у Петербурзi десять рокiв. За цей час вiн закiнчив Петербурзьку Академiю мистецтв (в
1907 р. був обраний її академiком), став членом художнього гуртка, який вiдвiдували Рєпiн, Крамськой, Куїнджi та iн., був постiйним учасником Пересувних художнiх
виставок (спочатку як експонент, а пiзнiше як дiйсний член). Пiсля повернення в
Одесу Костандi постiйно знаходився у центрi духовно-мистецького життя мiста –
викладав у Одеському художньому училищi (з 1885 р.), був одним iз засновникiв Товариства пiвденноросiйських художникiв, створеного за прикладом передвижникiв, та незмiнним його головою (1902–1921 рр.), став директором Одеського
мiського художнього музею, одним iз засновникiв якого був у 1898–1899 рр. Звичайно, що постать Костандi, творчiсть якого до нинi має широкий резонанс в культурi України, впливала не лише на художнiй розвиток своїх вихованцiв, а й формувала їхнiй свiтогляд3.
Навчаючись в Одеському художньому училищi Фотiй Красицький удосконалював свої практичнi навички в живописi. За успiхи у навчаннi його нагородили двома
малими бронзовими медалями та однiєю срiбною.

У червнi 1893 р. вiн жив у Михайла Старицького i намалював портрет письменника.
Восени 1894 р. Красицький вступив до Вищої художньої школи при Академiї
мистецтв у Петербурзi. Тут художник наполегливо малював олiвцем i вугiллям по
3–4 години в день, тому недивно, що досконало оволодiв технiкою рисунка. На канiкулах Красицький олiвцем виконав портрет Миколи Мурашка, олiвцем i тушшю два
«Автопортрети» (1895 р.). А на другому роцi навчання у Вищiй художнiй школi митець часто бував у майстернi Іллi Рєпiна, де познайомився з Олександром Мурашком, небiжем свого вчителя. У товариствi нового знайомого Фотiй їздив на Київщину (1896 р.). За лiто створив близько 30 робiт: «Селяни», «Пасiка», «Ярок», «Вишнi»,
«Дорога до лiсу», «Вечiр», «Руїни корчми у Лисянцi» (пiзнiше використана Миколою
Садовським для декорацiй у виставi «Назар Стодоля»).
У 1898–1899 рр. Красицький навчався у майстернi Рєпiна. Саме тут вiн познайомився з iсториком Запорiзької Сiчi Дмитром Яворницьким. Став учасником клубу
українських художникiв, на чолi якого стояв Опанас Сластiон (клуб дiяв близько
двох рокiв). Завершуючи навчання в Петербурзькiй Академiї мистецтв, Фотiй Красицький вибрав тему конкурсної роботи з iсторiї Запорiжжя, що говорить про його
патрiотичнi почуття та позицiю українського митця-громадянина. Молодий художник багато працював над ескiзами, вивчав український побут i нацiональний одяг,
музичнi iнструменти. На канiкулах вiн подорожував Україною i створив картини:
«Дiвчина в синiй плахтi», «Дiвчина з Полтавщини», «Жiнка з Гадяча» (всi 1898 р.), а в
серпнi цього ж року гостював у Михайла Драгоманова, що, звичайно, вплинуло на
формування його свiтогляду та iдейно-патрiотичних орiєнтацiй. Протягом зазначеного часу Красицький виконав бiльше 50 етюдiв i повернувся до Петербурга.
У 1901 р. митець успiшно закiнчив навчання у Петербурзькiй Академiї мистецтв,
а в 1902 р. – одержав звання художника. За цей перiод його пензлю належить ряд
картин: «Зима», «Осiннiй етюд», «Осiнь», «Похмурий день», «Дiвчина».
У 1903 р. Красицький переїхав до Києва. Наступного року художник вiдвiдав
сiм’ю Драгоманових у Гадячi, де написав «Портрет Лесi Українки». Важливо, що у
1905 р. художник експонував свої картини «Бiля криницi», «Подруги», «Гiсть iз Запорiжжя», «У свято», «Село Кирилiвка» на виставцi Сучасного українського живопису
у Львовi i отримав схвальнi вiдгуки вiд громадськостi; частину полотен було продано.
Занурений у нацiонально-культурнi проблеми свого часу Фотiй Красицький став
органiзатором i членом редакцiї сатирично-гумористичного тижневика «Шершень»,
де вмiщував свої малюнки й карикатури (перший номер вийшов у сiчнi 1906 р.).
Пiзнiше вiн був запрошений на посаду вiдповiдального художнього редактора «Лiтературно-наукового вiсника», котрий видавався у Києвi.
Громадянська позицiя Красицького виявилася i в тому, що вiн у Києвi 1908 р.
виставив картину «Дорога в село» на користь бiдних студентiв Київського полiтехнiчного iнституту, а шiсть своїх картин присвятив 40-рiчному ювiлею педагогiчної
дiяльностi Миколи Мурашка, вчителя i наставника багатьох поколiнь вiдомих українських митцiв. Цього ж року Красицький, вдосконалюючи свiй професiйний
рiвень, здiйснив поїздку за кордон, де мав змогу вивчати захiдноєвропейське мистецтво. Тут художник встановив зв’язки з вiдомими друкарями Чехiї i Нiмеччини, а
вже в 1909 р. у Празi вийшли кольоровi листiвки з його восьми картин.
У 1910 р. росiйське Мiнiстерство торгiвлi i промисловостi доручило Фотiю Красицькому органiзацiю Художньо-друкарської школи в Києвi. На початку 1914 р. як
завiдувач цiєї школи вiн мав вiдвiдати Всесвiтню виставку книги та художньо-друкарської справи у Лейпцигу. Однак художника заарештували i запропонували виїхати
за межi України.

П
О
Р
Т
Р
Е
Т
И

209

П
О
Р
Т
Р
Е
Т
И

В 1920 р. Красицького запросили вести рисунок у новоствореному Українському архiтектурному iнститутi в Києвi. 1922 р. митець отримав посаду викладача
Миргородського художньо-керамiчного технiкуму, але по закiнченнi навчального
року вiн знову повернувся до Києва. У 1927–1937 рр. Красицький викладав у
Київському художньому iнститутi. За цi роки (1929 р.) вийшла знаменита його книга
«Рисування й малювання», за якою навчалося кiлька поколiнь молодих художникiв4.
Проте 30-тi роки ХХ ст. принесли в радянське суспiльство тривогу, невпевненiсть
та репресiї. Влада звинуватила Красицького в «українському нацiоналiзмi», почалися утиски та переслiдування як у творчому, так i в особистому життi художника.
І коли в листопадi 1937 р. на художнiй виставцi в будинку Народного мистецтва експонувалися картини таких вiдомих українських митцiв як Микола Бурачек, Федiр Кричевський, Олексiй Шовкуненко, то серед них уже небуло робiт Фотiя Красицького.
Митець все життя працював над образом свого знаменитого дiда, Великого Кобзаря. Тому, вшановуючи його пам’ять з нагоди ювiлею 125-рiччя з дня народження,
Красицький здiйснив подорож по Шевченкiвських мiсцях – у Качанiвку, Седнiв,
Борзну i створив цикл робiт: «Портрет Т. Г. Шевченка», «Шевченко на Чернечiй
горi», «Шевченко над Днiпром» (всi 1938 р.).
Недивлячись на утиски з боку радянської влади Фотiй Красицький ретельно готувався до персональної виставки картин, однак вiйна 1941 р. не дала можливостi повнiстю здiйснити задуманi плани. Щоб врятувати полотна вiд загибелi у воєннi роки
сiм’я Красицьких переховувала картини в бочках, якi глибоко закопали в землю.
У 1943 р. Київ звiльнили вiд нiмецьких загабникiв i до Фотiя Красицького вiдразу
ж з’явилися працiвники КДБ, але великий український художник високого духу
врятувався вiд репресiй – вiн помер вiд крововиливу в мозок (2 червня 1944 р.)5.
У 1973 р., визнаючи талант i вклад Фотiя Красицького в загальносвiтову мистецьку скарбницю, органiзацiя ЮНЕСКО вiдмiтила 100-рiчний ювiлей художника.
В нашi днi його картини знаходяться в Українському нацiональному художньому музеї в Києвi по вулицi Грушевського та у будинку-музеї Фотiя Красицького в Києвi
(сам будинок також є пам’яткою культури, адже йому понад сто рокiв). Декiлька
робiт українського художника перебувають у музеї Тараса Шевченка в Києвi, місце
знаходження інших творів невiдоме.
Нiна Авер’янова
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НАУКОВОЇ ШКОЛИ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ
(до 105-рiччя вiд дня народження)
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Вадим Лашкарьов народився 20 березня 1903 р. у дворянськiй родинi. Його
батько-юрист до 1917 року був прокурором Київської судової палати.
Інтерес до фiзики у Вадима Євгеновича проявився ще пiд час навчання у Першiй
Київськiй гiмназiї. У 1920 р. В. Є. Лашкарьов вступив до Київського iнституту на-

