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Ця публікація є своєрідним про-
довженням двох попередніх студій «До-
бре слово про найстарішу кафедру
ДНУ» та «Історичний факультет ДДУ:
перші повоєнні випуски (1 945–1 946
рр.)», які були надруковані відповідно у
№ 1 0 (2011 р.) та № 1 (201 2 р.) часопи-
су «Бористен» [1 2; 1 3]. Стаття присвя-
чена Дмитру Филимоновичу Кра-
сицькому — праонуку Т. Г. Шевченка,
проректору ДДУ з навчально-наукової
роботи (1 943–1 944 рр.), декану історич-
ного факультету (1 943–1 946 рр.),
завідувачу кафедри історії народів
СРСР (1 943–1 946 рр.).

На жаль, ця непересічна осо-
бистість, його внесок в організацію на-
вчального і наукового процесу як на
історичному факультеті, так і універси-
теті в цілому, підготовці перших повоєн-
них випусків істориків 1 945—1 946 рр.
тривалий час залишались поза увагою
дослідників. Про перебування в ДДУ Д.
Ф. Красицького лише побіжно згадува-
лося в біографічних довідниках 70–80-х
рр. ХХ ст. [2; 11 ; 25]. Творчість Д. Ф.
Красицького, передусім, як письменни-
ка-шевченкознавця, ретельно аналізу-
валась переважно на сторінках
літературознавчих оглядів, що з’явили-
ся на початку ХХІ ст. [1 ; 3; 4; 26].

У зв’язку з цим виникла нагальна
потреба у залученні маловідомих
джерел з метою більш ґрунтовного
вивчення т. з. «університетської» до-
би у біографії Д. Ф. Красицького, яка
була пов’язана з історичним фа-
культетом ДДУ повоєнного часу
(1 943–1 946 рр. ).

Перша згадка про Д. Ф. Красицько-
го була знайдена авторами у відділі
рідкісної книги Наукової бібліотеки ДНУ
імені Олеся Гончара, де зберігається 6
дипломних робіт випускників історично-
го факультету 1 945 р., відгуки наукових
керівників та рецензії викладачів. Се-
ред них — 2 рецензії завідувача кафед-
ри історії народів СРСР Д. Ф.
Красицького, який нерідко підписував
документацію як «завідувач кафедри
історії народів СРСР та України» [1 4;
20].

Згодом в Музеї історії ДНУ імені
Олеся Гончара була виявлена особи-
ста справа доцента Дмитра Филимоно-
вича Красицького, де міститься
невідома раніше інформація щодо його
науково-педагогічної діяльності в ДДУ і
історичному музеї імені Д. І . Яворниць-
кого.

Д. Ф. Красицький народився у 1 901
р. у родині селян-бідняків в с. Зелена
Діброва на Черкащині [24, арк. 1 ]. Ге-
неалогічне древо Д. Ф. Красицького
свідчить, що його прабабкою була Ка-
терина Григорівна Шевченко
(1 806–1 850) — старша сестра геніаль-
ного Кобзаря, яка у 1 823 р. взяла шлюб
з Антоном Григоровичем Красицьким
(1 794–1 848). У них народилося 1 2
дітей, з яких до повноліття дожило ли-
ше четверо: Федір, Степан, Яким та
Максим. Яким Антонович був дідом Д.
Ф. Красицького по лінії батька Филимо-
на Якимовича [6, с. 7].

У 1 924 р. Дмитро закінчив Київсь-
кий Інститут Народної Освіти. У
1 925–1 927 рр. заочно навчався у Ко-
муністичному університеті імені Я. М.
Свердлова. У роки Великої Вітчизняної
війни (1 941 — листопад 1 943 рр.) зна-
ходився у лавах Червоної армії, де от-
римав звання майора, за проявлену
мужність та героїзм Дмитро Филимоно-
вич був нагороджений орденом «Чер-
воної Зірки» [24, арк. 1 ].

В характеристиці Д. Ф. Красицького
від 20.11 .1 946 р., яку підписав ректор
держуніверситету Л. Й. Сафронов, йде
мова про те, що з 1 листопада 1 943 р.
по 1 березня 1 946 р. Дмитро Филимо-
нович працював в ДДУ у якості доцента
і завідувача кафедри історії народів
СРСР. Зазначалось, що він викладав

лекції «хорошим, популярным языком
на высоком теоретическом уровне»,
користувався авторитетом серед колег
і студентів університету, нерідко висту-
пав з лекціями перед трудящими міста
та області [24, арк. 1 ].

Відповідно до нормативних вимог
того часу перед дипломуванням студен-
ти повинні були обов’язково складати
державні іспити. Серйозним випробу-
ванням для 1 6 випускників історичного
факультету 1 944/1 945 рр. н. став дер-
жавний іспит з дисципліни «Історія
СРСР», який відбувся 1 2 липня 1 945 р.
Головою ДЕКу був доцент І. Кропотва,
екзаменатором — завідувач кафедри
історії народів СРСР, доцент Д. Ф. Кра-
сицький [1 5, арк. 4].

Протоколи засідань ДЕК
1 944—1 945 рр. свідчать, що всі без ви-
нятку питання в білетах були сформу-
льовані Д. Ф. Красицьким українською
мовою, яку він досконало знав ще з ди-
тячих років як справжній патріот і на-
щадок Т. Г. Шевченка. Проте
переважна більшість студентів-істо-
риків давала відповідь російською.
Екзаменаційний білет складався з
трьох питань і хронологічно охоплював
період від найдавніших часів до 1 945 р.
[1 5, арк. 4–6].

Саме в цей період Дмитро Филимо-
нович працював директором Дніпропет-
ровського історичного музею імені Д. І .
Яворницького. У 1 944 р. він організував
і очолив етнографічну експедицію по
Дніпру, до якої увійшли наукові спів-
робітники музею і п’ять студентів ДДУ. У
звіті про цю експедицію Д. Ф. Красиць-
кий підкреслює, що за п’ятнадцять днів
під час пішої подорожі від Дніпропет-
ровська до Запоріжжя було виявлено
700 знахідок, з них — 500 унікальних.
Вони стали підгрунтям для запланова-
них трьох публікацій: 1 ) «Понад Дні-
пром» (Д. Красицький); 2) «Кромлехи
середньої течії Дніпра» (М. Карлов); 3)
«Слов’янські кладовища на березі се-
редньої течії Дніпра» (Д. Красицький, С.
Нокельський) [5, арк. 4]. На жаль, осо-
биста справа Д. Ф. Красицького не дає
інформації про його подальший жит-
тєвий шлях. Є лише довідка від 1 9 ве-
ресня 1 947 р. про його роботу в ДДУ з
01 .11 .1 943 по 01 . 03. 1 946 рр., яка
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завірена печаткою і особистим підписом
секретаря заповідника «Києво-Печерсь-
ка Лавра» Левченком [23, арк. 3].

Як надалі склалася доля Д. Ф. Кра-
сицького? У 1 946 р. він оселився в Києві.
Працював директором, а згодом — за-
ступником директора з наукової роботи
будинку-музею Т. Г. Шевченка. 23 роки
був членом редколегії журналу «Людина
і світ», членом методичної ради това-
риства «Знання», надрукував більше
500 статей і нарисів з літературознав-

ства та шевченкознавства [3, с. 3–4].
Помер у 1 989 р. Похований у Києві [3,

с. 5]. Пам’ять про батька зберігає його
донька Тамара Красицька, випускниця
Київського університету, географ за фа-
хом. Вона мешкає в Севастополі. Племін-
ниця Дмитра Филимоновича — Людмила
Красицька є президентом Всеукраїнського
благодійного культурно-наукового фонду
Т. Г. Шевченка [6, с. 7].

Таким чином можна зробити висно-
вок про те, що Дмитро Филимонович

Красицький навіть у нелегкі повоєнні
часи, перебуваючи на відповідальних
посадах проректора ДДУ з навчально-
наукової роботи (1 943–1 944 рр.), дека-
на історичного факультету (1 943–1 946
рр.), завідувача кафедри історії народів
СРСР (1 943–1 946 рр.) залишався
справжнім патріотом України. В міру
своїх сил він зберігав та примножував
традиції українського народу, пам’ята-
ючи про свого славетного пращура
Т. Г. Шевченка.
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ПОМЕРЛИХ ВІД
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О Предвічний, прости, що у
храм Твого світла приходим
Почорнілі, зболілі, неначе
чернозем розритий!

Гаснуть зорі під стіп обважнілих, розпухлих походом,
Криють янголи лик, бо на нас моторошно дивитись.

Нас, Всесильний, побач. На землі нас могутні не знали.
Коли брали від нас до зерна — пропотілу сторицю,
Щоб колесами тіло живе розкроївши на шпалах,
Повезти в ненаситного зла зледенілу столицю.

Всі ми тут. Почисли, бо числа нас нікому не знати,
Нас, що сонні міста наче совість похмура обсіли,
Що приходили скарби предківські міняти у ката
За останок життя, свого ж хліба шкуринку згірчілу.

Ти прости, що хапаються облаків пальці кістляві:
Нехоронені ми: дідусі, юнаки, немовлята
Що прийшли ми в притвори Твоєї одвічної слави,
Щоб мовчазною скаргою ввік непохитно стояти.

Ми не просимо кари на них; Ти бо Сам справедливий,
Покараєш лихих у їх серця жорстокій гордині.
Тільки дай нашим костям таким сколоситися жнивом,
Жнивом волі, що більше ніхто не візьме з України!

Леся ХРАПЛИВА-ЩУР
(Торонто, Канада)
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