
Фотій Степанович Красицький народився 24 серпня 1873 р. в селі Зелена 

Діброва, Звенигородського повіту, Київської губернії. Протягом 1888-

1889 рр. навчався коштом Київської громади та М.Лисенка у Київській 

рисувальній школі (у М.Пимоненка), 1892-94 рр. – в Одеській рисувальній 

школіі (у К.Костанді), 1894-1901 рр. – у Вищому художньому училищі при 

Петербурзькій Академії Мистецтв (у І.Рєпіна). Викладав у Київському 

художньому училищі, Миргородському художньо-керамічному технікумі, з 

перервами у Київському художньому інституті (1920-30-ті рр.). Автор 

багатьох посібників з теорії і практики викладання образотворчого 

мистецтва. Головні твори: «За обідом» (1898 р.), «У свято» (1902 р.), 

«Подруги» (1905 р.), «Гість із Запоріжжя» (1916 р.). Автор живописних і 

графічних портретів видатних діячів української культури і науки: 

М.Старицького, Лесі Українки, Т.Шевченка, І.Франка, Олени Пчілки, 

М.Грушевського та ін. Один із засновників та співробітників сатиричного 

журналу «Шершень» (1906 р.). Викладав і завідував художньо-друкарською 

школою у Києві (1908-1917 рр.). Брав участь у роботі з охорони та 

збереження пам’яток мистецтва. 

Помер 2 червня 1944 р. у Києві. 

У ЦДАМЛМ України зберігається особовий фонд Ф.Красицького (ф. 96, 

оп. 1, 2, од зб. 144; крайні дати документів 1833-1963 рр.). Матеріали 

особового фонду зберігаються у архівній та музейній частині ЦДАМЛМ 

України. 

Творчі документи художника представлені: альбомами учбових рисунків 

(за 1888-1901 рр.), картинами, ескізами, начерками, етюдами до картин (за 

1899-1916 рр.), плакатами, репродукціями, рукописами і машинописами 

методичних посібників з викладання образотворчого мистецтва («Методика 

рисування та малювання», «Основы грамоты изоискусства», «Методика й 

дидактика навчання навиків рисування й малювання для вчителів, учнів та 

самононавчання») (за 1929-1937 рр.), рукописом Автобіографічних записів 

(28.Х.1930 р.). 



У розділі листування зберігаються листи Ф.Красицького до членів своєї 

родини: дружини Г.Ф.Красицької, синів Петра і Богдана (за 1907-1939 рр.) 

Серед кореспондентів Фотія Красицького: А.А.Ждах, М.І.Струнников, 

І.С.Свенціцький, О.А.Курінний, І.І.Труш (за 1897-1943 рр.) 

Біографічні матеріали представлені великою кількістю особистих 

документів: випискою з послужного списку, свідоцтвом про народження, 

паспортом, трудовим списком, посвідченням профспілки художніх 

працівників, профспілковою та пенсійною книжками, свідоцтвами про 

закінчення навчальних закладів, свідоцтвом про смерть, документами з 

творчої діяльності, службовими документами про педагогічну діяльність (за 

1888-1947 рр.). 

Матеріали про Ф.Красицького представлені оглядовою статтею 

М.Прахова «Ф.Красицький» (1941 р.), рецензіями невідомих авторів на 

роботи Ф.Красицького («Рисування й малювання», «Методика рисування») 

(за 1930-ті рр.) та ін.  

Образотворчі документи з особового фонду містять індивідуальне фото 

Г.С.Бартківського, М.М.Коцюбинського з дружиною, групове фото 

невстановлених осіб, а також ряд фоторепродукцій (за 1893-1930-ті рр.). 

Шановні друзі, якщо Вас зацікавили документи, пов’язані з Фотієм 

Степановичем Красицьким, звертайтесь, будемо раді співпраці. 

Із зазначеними матеріалами можна ознайомитися у читальному залі 

ЦДАМЛМ України, який працює щодня, крім суботи та неділі, з 10 до 17 

години. 


