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П’ятнадцятий номер збірки містить матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Музей. Історія. Одеса», присвяченої 60-річчю відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею. Вони розкривають багатство історико-культурної спадщини Причорноморського
краю, унікальність та різноманітність музейних зібрань, демонструють сучасний стан і перспективи розвитку музейної справи та історичного краєзнавства.
Для музейних працівників, фахівців у галузі історичного краєзнавства, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією і культурною спадщиною Українського Причорномор'я.
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Музей як елемент суспільного простору міста.
Актуальність розвитку комунікативної функції музею
Стаття розповідає про необхідність розвитку комунікативної функції музею в сучасній ситуації. Одним
з напрямків розвитку цієї функції є інтеграція музейної діяльності в публічне середовище міста і активна
участь музейних закладів в організації загальноміських проектів по формуванню громадських просторів
міста. Музей повинен стати одним з активних елементів суспільного середовища міста. Стаття адресована
організаторам музейної справи та міським менеджерам.
Ключові слова: публічне середовище, суспільний простір, комунікативна функція музею, креативна
індустрія.

Модель класичного музею
Музей виник як зібрання предметів мистецтва, документів і артефактів минулого. Збереження та поповнення предметів в колекціях
традиційно розуміється як основне завдання
музею, як те, без чого музей не може існувати.
Демонстрація музейних предметів шляхом формування експозицій є найпоширенішою формою представлення музею широкому загалу і є
другим завданням музею, що полягає в популяризації певних ідей (ідеології) за допомогою музейних експозицій. Крім того, в музеї зазвичай
ведеться дослідницька робота, що орієнтована
на тематику музею і використовує матеріал його
колекції.
Таким чином, ми розрізнили три основні
складові функціональні елементи класичного
музею — зібрання, експонування і дослідження.
Їм відповідають три види діяльності: 1. Збирання, зберігання, облік і систематизація. 2. Формування експозицій постійних і тимчасових.
3. Дослідницька діяльність, яка виробляє, на
матеріалі колекцій предметів, знання про той чи
інший аспект життя суспільсва. Так, приблизно, побудований нині класичний музей і за цим
принципом організовано переважну кількість
існуючих в Ураїні музейних установ.

театр, що не можливій без публіки, але все-таки
публічний заклад, і наявність відвідувачів, публіки, є невід’ємним проявом його діяльності.
Виникає питання про саме існування (а дехто
каже про виживання) музею як громадського
інституту. Ми не можемо відмовитися від музею в силу нашої системи цінностей і суспільних
ідеалів. Складається непроста ситуація, коли
утримання музею є дуже обтяжливою справою, і
ми бачимо, що, будучи при цьому суспільно значущим, музей не може повноцінно функціонувати. Виникає питання, як будувати діяльність
музею так, щоб він виконував свою суспільну
функцію, не відчуваючи гостру потребу в необхідних для його діяльності ресурсах.
Зазвичай, джерелами фінансування музею
є державний чи муніципальний бюджет, добровільні пожертвування громадян і бізнесструктур і надходження від відвідувачів музею.
Вони виявляються все більш мізерними, що, в
кінцевому підсумку, відбивається на якості музею, втраті його привабливості для відвідувачів,
моральному та фізичному зносі його матеріальної частини, втраті актуальності, низькому
рівня заробітної плати музейних працівників.
Спроби активізувати дані джерела часто виявляються малоефективними.

Недоліки класичної моделі музею в нинішній
ситуації
Недоліки даної системи виявляють себе
в низькій відвідуваності музейних закладів.
Спроби залучити публіку в музеї часто виявляються малоефективними. А музей, хоч і не

Переорієнтація діяльності музею
Нам видається, що найбільш вірним шляхом розвитку музею в нинішній ситуації є переведення його на новий якісний рівень, що
вимагає, перш за все, зміни музейної концепції
з закритої на активну і відкриту, комунікативну.
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А це, у свою чергу, потребує дещо іншого професіоналізму музейних працівників. На це звертає увагу автор статті [2, c. 2]: «Современный
музей независимо от жанровой принадлежности и правового статуса может стать ключевым
элементом городской и региональной среды, что
подразумевает существенные управленческие,
художественные и социальные сдвиги в профессионализме музейного сообщества».
Концепція відкритого музею набуває все
більшого значення, і ми можемо спостерігати
таке прагнення до відкритості в організації
різних заходів, де відвідувачам музею пропонується не тільки розглядання експонатів, але
і більш активні сценарії залучення учасників
музейного життя в процес пізнання і творчості.
Різні масові заходи, що організуються музейними працівниками –фестивалі, конференції,
заходи з елементами гри, організація акцій в дусі
сучасного мистецтва, концертів, театралізованих вистав і т.п., — свідчать про прагнення урізноманітнити репертуар музею, щоб залучити
більше відвідувачів, охопити якомога ширший
спектр соціальних груп і культурних спільнот,
задовольняючи їх вимогам і культурним запитам. Така тенденція видається нам актуальною
і її необхідно діяльно підтримувати. Але дані
прояви активності музейних працівників, всетаки є нині фрагментарними і несистемними,
що знижує їх ефективність.
Нам видається, що дана системна робота повинна вестися в рамках комунікативної концепції музею та будуватися на тій підставі, що
музей є активним елементом суспільного простору і найважливішим фактором підвищення привабливості і змістовності публічного середовища
міста, в якому він знаходиться і який формує.
Таким чином, згідно з цією концепцією, музей повинен стати одним з ядер соціального та
культурного середовища міста, місцем, де генеруються нові сучасні види діяльності, спрямовані на розвиток людини і людських відносин,
і збагачення змісту самого міського суспільного життя. Таким чином, класична структура
музею повинна бути доповнена, крім колекції,
експозиції і дослідження, ще й розвиненою
функцією суспільної комунікації, що здійснюється в більш широких рамках, що виходять
за межі тільки лише музейного життя. Існуючі нині в складі музею відділи масової роботи
зазвичай зосереджують свою діяльність на залучення відвідувачів до суто музейних заходів
з занадто академічною тематикою — виставок,
лекцій, офіційних заходів і є як би додатком до
існуючої колекції.

У нашому уявленні колекція, якщо керуватися комунікативною концепцією музею, служить
матеріалом для комунікації, а не самоціллю.
Іншими словами, музейний предмет, стаючи
експонатом, повинен не просто фізично існувати в експозиційному просторі, але і нести на
собі комунікаційне навантаження, формуючи в
культурному середовищі ті значення, символи,
візуальні образи, осмислюючи які культурне
співтовариство створює і солідаризується навколо спільних цінностей і формує більш широкий культурний простір, в тому числі і публічний простір даного конкретного міста, який
не може існувати тільки у фізичному вимірі, а
й має символічні орієнтири, які створюються
діяльністю історичної реконструкції, з використанням засобів образотворчого (в тому числі й
експозиційного) мистецтва.
Що потрібно робити, щоб в музеї з’явилася
розвинена функція комунікації.
1. Музей повинен стати майданчиком, на
якому дискутуються загальноміські проблеми
життя, але в аспекті культури і з урахуванням
специфіки і можливостей даного музею. Такий
майданчик може бути оформлений, як загальноміський клуб, гурток чи студія.
2. Музей повинен виступати ініціатором і
організатором загальноміських проектів щодо
окультурення міського середовища, використовуючи свій культурний потенціал як капітал.
3. Сама будівля і місце розташування музею
повинно бути активним елементом візуального
та інформаційного середовища міста. Для цього
сам музей повинен бути візуально привабливим,
формувати навколо себе особливе середовище,
іншими словами, той простір, який займає музей в місті, повинен стати візуально, семантично
більш активним елементом міського простору,
одним з його акцентів і домінант.
4. Музей повинен бути присутнім і позначати
себе в інформаційному та візуальному середовищі міста не тільки у вигляді афіш, але і в різних
знакових і символічних елементах, можливо, і
творах монументального мистецтва, друкованої продукції, в рекламних листівках різних
публічних закладів і, звичайно ж, в просторі
Інтернету. Іншими словами, він повинен пронизувати публічний простір міста і бути повсюдно
присутній в ньому, збагачуючи зміст міського
громадського середовища.
5. Внаслідок того, що музей стає активним
елементом міського громадського середовища
завдяки розвитку своєї комунікативної функції,
підвищується його привабливість не тільки для
відвідувачів експозицій музею, а й активних і
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освічених груп городян, і також для комерційних структур, як знак, добре знайомий образ
і символ, на якому можуть бути сформовані
можливі комерційні та соціальні бренди. Таким
чином, музей може набути заможних і успішних партнерів, які можуть надавати фінансове
сприяння в розвитку матеріальної інфраструктури музею.
Висновки
Активне включення музею в якості елемента
суспільного середовища міста в міський громадський простір формує той безцінний капітал, який може бути конвертований в цінності
міста, його простору, а також в розвиток матеріальної бази музею, його модернізацію. Це в
підсумку робить його ще більш привабливим
для активної частини міської громади, осо-

бливо молоді. Музей, таким чином, стає базою
для організації підприємств креативної індустрії,
поєднуючи при цьому переваги класичного музею і сучасних методів діяльності, пов’язаної з
організацією різних форм суспільної комунікації. Ми стверджуємо, користуючись ринковою
термінологією, що нині музей є недооціненим
і його матеріальний та технологічний стан не
відповідає сучасним технологічним і гуманітарних стандартам. Тому треба приділити увагу
розробці маркетингових стратегій [1, с. 1] та
культурного й комунікативного менеджменту, завдяки яким музей може відновити баланс між своїм культурним значенням і його
справжньою цінністю. Одним з напрямків такого менеджменту є активне проникнення та
інтеграція в суспільній простір міста, де він
розташований.
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The role of a museum as part of urban public space. The relevance of communicative function of a museum
E. Zapotichnyy
The article talks about the need to develop communicative function of a museum nowadays. One of the options
for development of this function is the integration of a museum into a public environment of the city and its active
involvement in organization of city projects aimed to reshape urban public spaces. The museum has to became one
of the active elements of social environment of the city. The article is addressed to the organizers of the museum and
city managers.
Keywords: public environment, public space, communicative function of the museum, creative industry.
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Результаты сотрудничества
Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины
с Одесским историко-краеведческим музеем
Статья о сотрудничестве Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины и Одесского историко-краеведческого музея. Одной из важнейших функций музеев является сохранение музейных предметов, в том числе их реставрация. На протяжении почти 30 лет
научными сотрудниками и художниками-реставраторами Одесского филиала проводится реставрация
произведений музейной коллекции.
Ключевые слова: реставрация, музейный предмет, художник-реставратор, выставка.

Одесский филиал является подразделением Национального научно-исследовательского
реставрационного центра Украины (далее  —
ННИРЦУ) и осуществляет мероприятия по
сохранению, исследованию, консервации и
реставрации движимых памятников истории
и культуры Музейного фонда Южного региона
страны уже более 30 лет.
В становлении филиала большую помощь
оказал Одесский историко-краеведческий музей (далее — ОИКМ). Для лучшего осмысления
значимости музея в жизни реставрационного
центра необходимо вернуться в 1988 г., когда
в филиале уже работали профессиональные
художники-реставраторы Н. Н. Прокопенко,
И. А. Русина, Г. Е. Шувалова и научные сотрудники О. В. Семенова, С. И. Остапова, Ж. Н. Боровская, но еще не было своего помещения.
В это время начались сотрудничество и дружба
с научным сотрудником музея В. В. Солодовой
и сотрудником фондов музея И. М. Озерянской.
Первоначально деятельность Одесского филиала проводилась на базе ОИКМ, а затем была
продолжена в специально оборудованном для
реставрации здании центра.
Работа началась с реставрации значимых
произведений живописи и графики, о которых
необходимо рассказать подробнее. Первый научный реставрационный совет Одесского филиала ННИРЦУ состоялся 26 апреля 1988 г. с
участием сотрудников музея, на котором был
© Русина И. А., 2016

представлен портрет Армяно-Григорианского патриарха Иосифа Аргутинского-Долгорукого  — основателя города Григориополя на
Днестре, кисти неизвестного художника конца
XVIII — начала ХIХ в. Произведение живописи
нуждалось в срочной реставрации. Ранее этот
портрет украшал экспозицию Музея императорского Одесского общества истории и древностей
(первого музея в Одессе). Иосиф АргутинскийДолгоруков — выдающейся политик и дипломат,
чья деятельность тесно связана с историей нашего края. Этот высокохудожественный портрет
был в аварийном состоянии сохранности. Была
угроза осыпания и безвозвратной потери живописи, значительные прорывы холста. Возвращен
к жизни художником-реставратором живописи
высшей категории И. А. Русиной.
Также в числе первых были отреставрированы портреты гетманов: «Полковник Иван Стороженко», «Даниил Апостол», «Богдан Хмельницкий», «Казацкий старшина Иван Мазепа»,
«Максим Кривонос». Последний портрет нуждался в срочной реставрации. Плохая связь
грунта с основой ставила под угрозу существование данного произведения. Также было отреставрировано художественное полотно «Казак
Мамай». Благодаря работе реставраторов произведения смогли войти в воссозданную экспозицию музея «Степовая Украина».
Необходимо отметить проведение сложной
реставрации художником-реставратором I ка-
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тегории Н. Н. Прокопенко «Портрета старого
служаки», который занял достойное место в
экспозиции современного музея, наравне с отреставрированными парсунными портретами
братьев Ивана и Якова Шиянов.
Художник-реставратор графики высшей категории Г. Е. Щувалова отреставрировала серию
графических листов с видами Одессы XIX в., которые ранее были основой музея «Старая Одесса».
Значительным событием для города была
реставрация литографий, отражающих подвиг
4-пушечной батареи прапорщика А. П. Щеголева, которая смогла противостоять огню более
мощных и дальнобойных орудий морских судов объединенного англо-французского флота
и отбить все атаки противника 10 апреля 1854 г.
Проведенная реставрация первого периода работы Одесского филиала ННИРЦУ нашла свое
отражение в выставке «Возрожденные к жизни», которая состоялась в декабре 1992 — январе 1993 г. в Выставочном зале ОИКМ. На этой
выставке впервые были экспонированы отреставрированные произведения живописи и графики.
Всего было представлено около 50 произведений.
В последующие годы в Одесский филиал
пришли новые сотрудники. Сегодня наш коллектив состоит из профессиональных аттестованных художников-реставраторов произведений масляной и темперной живописи, графики,
керамики, ткани и дерева, научных сотрудников
по вопросам химии и биологии.

			

Была продолжена реставрация станковой
масляной живописи из собрания ОИКМ. В
конце 1990-х гг. были отреставрированы портреты «Шевич» и «Иван Хорват, основатель
Ново-Сербии». Портрет И. Хорвата поступил
в реставрацию после непрофессиональных
реставрационных вмешательств. Был изменен
авторский размер произведения и сверху значительная часть холста с авторской живописью
была загнута на тыльную сторону. В результате
реставрации портрет приобрел свой истинный
размер. После утоньшения пожелтевшей лаковой пленки был выявлен авторский колорит
живописи.
Следующим этапом в реставрации живописи была работа художника-реставратора масляной живописи ІІ категории А. М. Черешни. Ею
был отреставрирован «Портрет Миниха» кисти
Г. Честаховского. Данное произведение имело
изломы и прорывы холста, утраты и жесткий
сетчатый кракелюр грунта и красочного слоя.
После проведения научной реставрации восстановлена целостность произведения и портрет
приобрел экспозиционный вид.
Необходимо отметить и реставрацию «Портрета Феликса Дерибаса» работы К. Рейхеля.
Произведение находилось в аварийном состоянии сохранности. Произошли значительные
деформации холста. Была нарушина связь грунта с основой. В результате реставрации портрет
был сохранен для потомков.

К. Рейхель. Портрет Феликса Дерибаса
(до реставрации) 			
(после реставрации)
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ющими повреждениями: пожелтевшая основа с
Несколькими поколениями художниковизломами, короблениями и многочисленными
реставраторов станковой темперной живопиутратами и разрывами; плотные загрязнения и
си были возвращены к жизни иконы XVIII–
следы непрофессиональной реставрации. После
XX вв. О. В. Подобед, А. М. Волков, А. А. Рудой,
реставрации литография приобрела прочность
В. Ф. Кружков, С. П. Бабиенко, З. О. Дулгерь —
и целостность.
это имена реставраторов, сохранивших иконы.
В музейной колМногие иконы были
лекции х удож нив аварийном состоком - реставрато янии сох ранносром произведений
ти и имели утраты
ткани ІІ категории
левкаса и красочноС . В .  Омелиной
го слоя. Некоторые
сохранены знамеиз них находилась
на, национальные
под плотным слокостюмы, наряды
ем поновлений, запредыдущих эпох,
грязненной олифы
предметы сокральи затеков воска. Наного искусства .
пример, икона «Три
На п ример, «В озсвятителя» постуду х. (Покровец)»
пила в реставрацию
начала Х Х в. сона растрескавшейся
четает различные
основе. На ж ивовиды работы. Это
писной поверхноси ручное шитье, и
ти лежали плотный
аппликация, и выслой олифы и поздЖ. В. Гайюи. Вид входа в Ришельевскую улицу
шивка. Для провение реставрационгорода Одессы
дения реставрации
ные записи. Благо(до реставрации)
музейных предмедаря проведени ю
тов такого вида ненаучной реставраобходимо подбирать
ции коллекция темразличные методики
перной ж ивописи
реставрационн ы х
ОИКМ сохранена.
процессов. Большой
Большой вклад в
интерес представлясохранение графиет реставрация молческих работ из собдавского свадебного
рания музея внесла
костюма. Проведена
художник-реставракропотливая работа
тор графики ІІ кас восстановлением
тегории А. В. Мацветхой ткани, выкевич. На ее счету
шивки и пришитых
более 100 отреставукрашений.
рированны х проШ ка ф -ледник ,
изведений . Э то
ломберный столик,
литографии Грабовжардиньерка, приского, Ж. Гайюи,
диванный
столик —
Ф. Гросса с изобраЖ. В. Гайюи. Вид входа в Ришельевскую улицу
э то не б оль ш ой
жением портретов
города Одессы
(после реставрации)
перечень отреставвыдающихся деятерированных музейлей, причастных к
ных предметов художниками-реставраторами
процветанию нашего города, сюжетные комподерева ІІІ категории В. Н. Зайцевым и А. В. Зайзиции и, конечно, изображения Одессы разных
цевым. «Шкаф-ледник (Холодильник)» конца
временных периодов.
ХІХ — начала ХХ в. имел значительные по
Например, одна из литографий Ж. В. Гайюи
вреждения: растресканная столешница, дефор«Вид входа в Ришельевскую улицу города Одесмированные накладные части, на поверхности
сы». Работа поступила в реставрацию со следу-
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загрязнения и следы окислов железа. Музейный
предмет нуждался в срочной научной реставрации. После проведенных реставрационных процессов восстановлена жесткость конструкции и
произведение приобрело экспозиционный вид.
Художником-реставратором керамики и фарфора ІІ категории Н. Л. Мариненко спасено значительное количество произведений. Большой
интерес вызывает реставрация фарфорового китайского блюда, которое поступило на реставрацию после непрофессионального склеивания
9 фрагментов и находилось в плохом состоянии
сохранности. Была восстановлена целостность
произведения.

Необходимо отметить, что научная реставрация в Одесском филиале неразрывно связана
с работой отдела научных исследований — заведующего отделом Ж. Н. Боровской в области
химии и научного сотрудника В. Г. Коритнянской, микробиолога. Также неотъемлемой частью
является фондовая работа филиала во главе с
хранителем К. В. Богомолой.
В результате проведенных реставрационных
работ возникла потребность в организации
выставки. Одесский филиал ННИРЦУ провел
выставку «Спасенные реликвии Одесщины» в
Выставочном зале ОИКМ. Выставка была посвящена 25-летию сотрудничества (1988–2013 гг.)

Блюдо. Китай, XVIII в.

(до реставрации)

(фрагмент блюда до реставрации)

(после реставрации)
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ОИКМ и Одесского филиала ННИРЦУ. Целью
мероприятия являлась презентация отреставрированных памятников историко-культурного
наследия из музейного собрания.
По случаю памятной даты на выставке
«Спасенные реликвии Одесщины» были представлены отреставрированные произведения
живописи XVIII–XIX вв., графики, декоративно-прикладного искусства, связанные с историей нашего края, его выдающимися событиями,
сохранившими память о знаменитых деятелях,
талантливых художниках, родившихся на этой
земле
Широкой общественности, ценителям старины были показаны возрожденные одесскими
реставраторами редкие с точки зрения исторической и культурной ценности художественные
произведения. Среди которых портреты католикоса Иосифа Аргутинского-Долгорукого;
архиепископов Евгения Булгариса и Никифора
Феотоки; портреты Александра де Рибаса работы Е. Буковецкого и Феликса де Рибаса работы
К. Рейхеля; серия графических листов с видами
старой Одессы, литографии, акварели А. Ждахи. Выставку украсили иконы с изображениями
святых покровителей города Одессы.
Экспозиция содержала не только произведения изобразительного, но и декоративноприкладного искусства, в частности, изделия
фарфорово-фаянсового завода «Sussman» Волынской губернии, произведения украинских
резчиков, старинную мебель, предметы церковного и светского шитья и т.п.

Некоторые из экспонатов выставки были
представлены впервые и поэтому, несомненно,
привлекли внимание историков, искусствоведов, культурологов.
Экспозиция выставки сопровождалась ви
зуальным рядом научно-практических наработок Одесского филиала ННИРЦУ, демонстрировала высокий профессиональный уровень
художников-реставраторов, знакомила посетителей с методиками и техническими приемами
научной реставрации. Выставка являлась своеобразным отчетом о совместной работе Одесского филиала ННИРЦУ и ОИКМ за двадцать
пять лет.
ОИКМ имеет неповторимую коллекцию произведений не только исторического значения,
но и высокохудожественного уровня. Сотрудники музея во главе с директором В. В. Солодовой
ведут большую научную, просветительскую работу. А сохранность коллекции музея обеспечена сотрудниками фондов и главным хранителем
И. М. Озерянской.
В течение плодотворного сотрудничества
между нашими учреждениями культуры, художниками-реставраторами, научными сотрудниками Одесского филиала ННИРЦУ было
исследовано и отреставрировано более трехсот
раритетов из коллекции ОИКМ. Реставраторы и
научные сотрудники Одесского филиала горды,
что смогли сохранить для потомков музейные
предметы из музейного собрания.
Благодарим сотрудников музея за совместную интересную профессиональную работу.

The results of cooperation between Odessa branch of the National Research and Restoration Center of Ukraine and
the Odessa Regional History Museum
I. Rusyna
The article discusses the cooperation between Odessa branch of the National Research and Restoration Center of
Ukraine and the Odessa Regional History Museum. One of the major functions of the museums is the preservation
of museum objects, including their restoration. For the last 30 years, the scientific museum workers together with the
conservators of the Odessa branch of national restoration center carry out the restoration of the museum collection.
Keywords: restoration, museum object, conservator-restorer, exhibition.
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И. А. Любинский

Музеи Одессы и области, работающие
при предприятиях, учреждениях, организациях
и учебных заведениях, их состояние,
тенденции развития
В статье раскрываются наметившиеся тенденции в работе музеев Одесщины, не имеющих статуса юридического лица, за 2005–2015 гг.
Ключевые слова: Одесщина, музеи, не имеющие статуса юридического лица.

I. Закон Украины «О музеях и музейном деле»
и музеи Одесщины, не имеющие статуса
юридического лица
Согласно Закону Украины «О музеях и музейном деле» от 29.06.1995 г. № 249/95-вр (далее –
Закон), музеи являются юридическими лицами,
кроме тех, которые создаются и действуют в составе предприятий, учреждений, организаций и
при учебных заведениях (ст. 7 Закона). Последние, не имеющие юридического статуса, не подлежат регистрации и порядок их учета устанавливает центральный орган исполнительной власти,
который обеспечивает формирование государ
ственной политики в сфере культуры и туризма
(ст. 9 Закона). Эти музеи и являются объектом
внимания сотрудников Научно-методического
отдела помощи общественным музеям (музеям,
не имеющим статуса юридического лица) Одесского историко-краеведческого музея (ОИКМ).
Положение о государственной регистрации,
перерегистрации и учете музеев было утверждено приказом Министерства культуры и искусств
Украины № 220 от 30.04.1996 г. и действовало с
незначительными изменениями до 25.03.2015 г.,
когда после Приказа Министерства культуры
и туризма № 155 от 25.03.2015 г. стало не дей
ствительным.
Как и другие музеи, они имеют разнообразные профили и подразделяются на природоведческие (антропологические, биологические,
ботанические, геологические, зоологические,
минералогические, палеонтологические), исторические (общеисторические, военно-исторические, истории религии, историко-бытовые,
© Любинский И. А., 2016

археологические, этнографические), литературные, художественные (изобразительного, декоративно-прикладного, народного, современного
искусства), искусствоведческие (театральные,
музыкальные, музеи кино), научно-технические, комплексные (краеведческие, экомузеи),
отраслевые (ст. 6. Закона).
Согласно ст. 7 Закона, музеи могут основываться на любых формах собственности, предусмотренных законами. Все чаще основателями
музеев, нас интересующих (которые не являются юридическими лицами), становятся помимо
ответственных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, юридических
лиц — физические лица (об этом подробнее ниже).
Эти музеи также участвуют в формировании
Музейного фонда Украины, который состоит из
государственной и негосударственной частей.
К государственной части Музейного фонда
Украины относятся музейные предметы, музейные коллекции, музейные собрания, которые
являются государственной собственностью,
хранятся в государственных музея, в том числе музейные предметы, коллекции, собрания,
находящиеся в музеях сферы управления местных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, также в музеях, образованных при предприятиях, учреждениях,
организациях и учебных заведениях государ
ственной и коммунальной форм собственности
или в их составе (ст. 15 Закона). К этой же части
фонда относятся предметы музейного значения, коллекции, собрания, которые хранятся
на предприятиях, учреждениях и в организаци-
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ях государственной и коммунальной собственности и подлежат внесению в государственную
часть Музейного фонда Украины.
К негосударственной части Музейного фонда Украины относятся музейные предметы,
коллекции, собрания, сохраняющиеся в музеях приватной формы собственности, в музеях
предприятий, учреждений, организаций этой
же формы собственности, а также предметы
музейного значения, не подлежащие внесению
в государственную часть фонда (ст. 151 Закона).
Таким образом, музеи, не имеющие юридического статуса (не являющиеся юридическими
лицами), но основывающиеся на разных формах
собственности, формируют как государственную, так и негосударственную части Музейного
фонда Украины (далее эти музеи в тексте — музеи). Их в Одессе и Одесской области — 234. Из
них в Одессе — 56, по районам области — 178.
II. Формы оказания помощи упомянутого выше
отдела Одесского историко-краеведческого музея музеям, существующим при предприятиях,
учреждениях, организациях
и учебных заведениях
Отдел ведет учет музеев и музейных предметов в Одесской области и г. Одессе. Согласно
ежегодному приказу «Про статистическую отчетность заведений культуры области» Управления культуры, национальностей, религий и
охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной организации,
отдел принимает статистические отчеты по
районам области, городам областного подчинения и самостоятельно собирает такую же статистику по одесским музеям. Эта информация
систематизируется по целому ряду признаков, в
том числе подается и в государственной форме
отчетности (8-нк).
В течение года отдел выявляет создающиеся и
неучтенные раннее музеи, связывается с ними.
В последние годы новые музеи все чаще появляются при предприятиях — «Музей коньячного
дела Шустова», ПрАТ «Одесский коньячный
завод» г. Одесса (2013–2014); частный историко-краеведческий музей Александра Фридмана,
г. Одесса (2014–2015); «Историко-этнографический музей», основатель ПП «Віта-Антіква»,
он подчиняется кафедре археологии и этнологии Одесского национального университета
им. И. И. Мечникова (2013); Парк-музей «История Бессарабской земли», декоративно-прикладной, под открытым небом ТОВ «Бородино-А»,
с. Фрумушика-Нова, Тарутинский район (2012–
2013); Парк-музей «Парк памятников СССР», под

открытым небом, и при организациях — «Музей звука» В. Пинчука, г. Одесса; Музей Битлз,
г. Одесса; Музей Леонида Утесова г. Одесса;
«Музей Огня», г. Одесса.
Появляются новые музеи и среди учебных заведений — Историко-краеведческий музей при
гимназии с. Нерубайское Беляевского района;
создается в настоящее время Музей боевой славы при Одесском центре профессионально-технического образования.
Отделом оказывается научно-методическая
помощь выявленным и создающимся музеям,
музеям, уже взятым на учет. Это консультации
по хранению фондов музеев, от соблюдения
температурно-влажностного и светового режимов до проблем, связанных с реставрацией
музейных предметов, системой их хранения;
вопросы связанные с комплектацией фондов,
планомерным выявлением предметов музейного значения, их атрибуцией, учетом музейных
предметов; с построением экспозиций музеев,
временно действующих выставок, выставок выездных; приведением в соответствие названий
экспозиций, ее разделов, аннотаций с требованиями сегодняшнего дня.
С принятием Закона Украины «О декоммунизации» (15.05.2015 г.). Также проводится
консультационно-разъяснительная работа.
К решению этих вопросов подключаются специалисты Одесского историко-краеведческого
музея из других отделов, а при необходимости
и представители других музеев Одессы.
По возможности практиковались и практикуются выезды сотрудников отдела на места с
оказанием конкретной практической помощи,
особенно это связано с созданием экспозиции.
Сотрудниками Одесского историко-краеведческого музея были созданы экспозиции (либо
создавались с их непосредственным участием):
Музея К. Д. Ушинского при кафедре педагогики
Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского, заведующий кафедрой профессор З. Н. Курлянд
(2005); Этнографического музея, директор
А. А. Палариев, с. Фрумушика-Нова Тарутин
ского района (2008 г. с последующими реэкспозициями по 2012 г.). Увеличивалась экспозиционная площадь за счет создания новых разделов
в Белгород-Днестровском районном народном
историко-краеведческом музее с. Шабо, директор Л. В. Чекмарева (2014–2015).
Бы ли подготовлены тематико-экспозиционный план, тематическая и развернутая
структуры для Николаевского районного
историко-краеведческого музея, директор
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Н. Ф. Кравченко. Обновлена тематическая
структура для Военно-исторического музея мемориального комплекса «Аллея Славы», «Пост
№ 1».
Научно-методическим отделом оказания
помощи общественным музеям (не имеющим
статуса юридического лица) и отделом фондов
Одесского историко-краеведческого музея на
протяжении нескольких последних лет оказывалась помощь по фондовой работе Одесскому
военному музею военной Академии (г. Одесса,
зав. музеем В. С. Кречун). Совместно с отделом
«История Одессы и края в годы Второй мировой
войны 1939–1945 гг.», отделом оказана методическая помощь для экспозиции музея гимназии
№ 5 г. Одессы (2014).
Председателю правления общественной организации «Одесский мемориал» И. Л. Комаровскому даны консультации по вопросам образования музеев при общественных организациях,
другим вопросам музееведения (2014–2015).
В течение не одного года оказывалась помощь Музею истории виноградарства и виноделия при Научно-исследовательском институте
виноградарства и виноделия им. Е. В. Таирова.
В результате — был создан Музей истории при
институте.
Даны консультации по созданию музея при
Институте сельского хозяйства Причерноморья
национальной академии аграрных наук Украины в пос. Хлебодарское Беляевского района.
Оказана научно-методическая помощь в разработке концепции и тематической структуры.
Рассмотрены вопросы сохранности и учета экспонатов будущего музея (2013).
Научно-методический отдел ежегодно принимает участие в проведении семинаров для
руководителей районных музеев области и для
музеев, подчиненных Департаменту образования и науки Одесского горсовета, на которых
затрагиваются вышеуказанные темы. Семинарские занятия проводятся совместно:
– с КУ «Одесский областной научно-методический центр учреждений культуры и искусства» для руководителей музеев и выставок при
учреждениях области;
– с Одесским гуманитарным центром внешкольного образования и воспитания — област
ные семинары для руководителей музеев при
учебных заведениях.
Научные сотрудники отдела ОИКМ постоянно принимают участие и в работе конференций, круглых столов, семинаров, например, в
семинаре для сотрудников городских и районных музеев «Экспозиционно-выставочная де-

ятельность и музейная педагогика», который
состоялся 24 мая 2013 г. на базе Измаильского
историко-краеведческого музея Придунавья.
III. Музеи при учреждениях
Большинство музеев Одессы и области, не
имеющих статуса юридического лица, — это
музеи, существующие при государственных
учреждениях. Они преимущественно имеют
исторический или комплексный (историко-краеведческий) профиль. В них лучше сохраняются
и охраняются экспонаты и музейные предметы.
Пополняются фонды музеев, обновляются экспозиции. Устраиваются выставки, публичные
мероприятия, посвященные знаменательным
историческим датам, важнейшим событиям сегодняшнего дня.
Среди одесских подобных музеев один из
лучших — Народный музей ГУМВД в Одесской области. Расположен в здании областного
управления внутренних дел. Количество экспонатов — 32726 ед. хр. Это документы, награды,
именное оружие, личные вещи, фото, плакаты,
печатные издания и другие экспонаты. В экспозиции отражены события, происходящие на
востоке страны, в зоне АТО, и участие в них
служащих МВД, жителей Одессы и области.
Располагается экспозиция в 4 залах площадью
150 кв. м, директор В. Г. Ковтун.
Не менее интересен Музейно-выставочный
комплекс им. Академика В. П. Филатова Национальной академии медицинских наук Украины. Профиль отраслевой. Музей открыт в 1975 г.
Общее количество экспонатов — 17500 ед., из
них основного фонда — 17250 ед. Общая площадь
музея — 1601 кв. м, экспозиция — 1511,21 кв. м
(в т. ч. Филатовский сад), фондохранилище —
50,7 кв. м выставочного зала — 315 кв. м, прилегающей территории — 943 кв. м (сад академии).
Музейный комплекс делится на 3 части:
1. Дом-музей академика В. П. Филатова, где
сохранен быт ученого, врача, литератора, художника, философа.
2. Музейный зал истории института (в здании института).
3. Выставочный зал (в здании института). Его
экспозиция построена на художественном и литературном наследии В. П. Филатова. Директор
музея Н. Б. Коваленко.
Большинство музеев комплексного профиля — районные историко-краеведческие музеи
Одесщины. Их общие музейные площади и
экспозиционные не сравнимы с описанными
выше площадями и условиями двух одесских
музеев. Еще хуже обстоит ситуация с подсоб-
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ными помещениями, предназначенными под
фондохранилища.
В этом отношении выгодно отличаются два
районных музея области  — Татарбунарский
районный народный историко-краеведческий
музей и Балтский районный исторический музей, который, впрочем, в настоящее время стал
КЗ «Балтский районный исторический музей
Балтского районного совета Одесской области»,
пройдя регистрацию и получив статус юридического лица (2015).
Первый имеет специально построенное
здание под музей с 1982 г. Общая площадь —
744 кв. м., экспозиционная — 515 кв. м, фондохранилище — 11 кв. м, выставочных залов —
66 кв. м, прилегающей территории — 1080 кв. м.
Второй музей получил в свое распоряжение
двухэтажное здание с выставочным залом (2013).
Общая площадь  — 341,6 кв. м, выставочного
зала  — 56 кв. м, экспозиционная площадь  —
92 кв. м., фондохранилище — 5,7 кв. м, прилегающей территории — 1678 кв. м.
Остальные районные музеи, имеющие отдельное специально построенное или приспособленное помещение, уже обрели юридический
статус — стали юридическими лицами, пройдя
регистрацию, предусмотренную Законом Украины
«О музеях и музейном деле» (ст. 9). Они не подлежат
«опеке» со стороны научно-методического отдела,
т. к. являются юридическими лицами. В настоящее
время в этот список входит восемь музеев области:
1. Музей г. Южного Одесской области. Свидетельство про госрегистрацию юридического
лица № 008665 от 12.07.2015 г.
2. Арцизский районный историко-краеведческий музей. Свидетельство № 731234 от
22.12.2009 г.
3. Коммунальное учреждение «Кодымский
районный историко-краеведческий музей».
Свидетельство № 008806 от 14.01.2008 г.
4. Районный историко-краеведческий музей
Ренийского районного совета Одесской области.
Свидетельство № 004219 от 19.12.2009 г.
5. «Народний» Овидиопольский районный
историко-краеведческий музей. Свидетельство
№ 592605 от 14.12.2009 г.
6. Коммунальное заведение Килийского
районного совета «Историко-кравеведческий
музей Килийского района».
7. Районное коммунальное учреждение «Раздельнянский районный историко-краеведческий музей».
8. КЗ «Балтский районный историко-краеведческий музей Балтского районного совета
Одесской области». 2015 г.

Районные исторические и историко-краеведческие музеи области, не являющиеся юридическими лицами, проводят такую значительную
работу как:
а) поисковая деятельность, связанная с поиском и приобретением предметов музейного
значения;
б) изучение музейных предметов, их атрибуция (в сотрудничестве с ОИКМ, Одесским
археологическим музеем НАН Украины и другими ведущими музеями области);
в) совершенствование и расширение стационарных экспозиций и реэкспозиций;
г) создание тематических выставок, посвященных знаменательным историческим событиям и событиям современности;
д) демонстрация передвижных выставок.
ОИКМ направляет в районы следующие выставки: «Ми звинувачуємо! Голодомор 1932–1933
років — геноцид Українського народу» (2008),
«Демократичні традиції в Україні» (2010), «Трагедія людства — Чорнобиль» (2012), «Антитерористична операція, весна 2014 року» (2014),
областная выставка детского рисунка «Через творчість Тараса Шевченка до сьогодення»
(2014) и др.
На протяжении последнего десятилетия на
базе ОИКМ проводятся выездные выставки лучших музеев области в рамках проекта «История
края в музейных экспозициях». В них уже приняли участие музеи: Кодымского, Арцизского,
Татарбунарского, Ширяевского, Любашевского,
Овидиопольского районов области. Подготовился Белгород-Днестровский район. На презентации выставок приглашаются представители всех
районов Одесской области, они превращаются в
музейно-этнографический праздник с выступлением районных самодеятельных артистов. Помимо представления экспозиций лучших музеев
районов, устраиваются выставки народных художников и умельцев, которые делятся своими
секретами и опытом с молодежью. Происходит
обмен мнениями между сотрудниками музеев.
Эти мероприятия подтолкнули к изменениям в Ясеновском народном историко-краеведческом музее имени С. К. Рахубенка. После
ремонта помещения музея была перестроена,
дополнена и обновлена экспозиция.
Проведена реэкспозиция Фрунзовского
районного народного историко-краеведческого музея.
В Одессе уже не менее трех десятилетий существуют музеи, основанные на частных коллекциях. Одним из лидеров был частный музей
коллекционера А. В. Блещунова. Со временем
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он стал муниципальным музеем. По этому же
пути пошел частный музей «Нумизматики Северного Причерноморья» известного в Одессе
коллекционера П. Р. Лободы.
Одним из первых музеев частных коллекций стал «Самодіяльний музей хору ім. Григорія Гурійовича Верьовки» при районном Доме
культуры пгт Великая Михайловка. Коллекции
В. П. Первухина.
Музеи, основанные на частных коллекциях,
на сегодняшний день больше характерны для
музеев, существующих при предприятиях и организациях.
IV. Музеи при предприятиях
Музеи Одессы при предприятиях, экспозиции которых основаны на частных коллекциях:
1. Музей современного искусства Одессы.
Приватное предприятие «Транос реал» (2012).
2. Музей коньячного дела Н. Л. Шустова.
ПрАТ «Одесский коньячный завод» (2013).
3. Одесский этнографический музей. Основатель и собственник А. А. Пригарин. ПП «Вита-Антиква». Подчинен кафедре археологии и
этнологии Украины Одесского национального
университета имени И. И. Мечникова (2013).
В Одесской области, при содействии ОИКМ,
в 2008 г. основан этнографический музей в
с. Фрумушика-Нова Тарутинского района при
ТОВ «Бородино-А», это музей под открытым небом, где воссозданы молдавский, украинский,
болгарский, гагаузский, русский, еврейский
дома со всей обстановкой, с утварью и предметами хозяйства на подворье.
В 2013–2014 гг. в с. Фрумушика-Нова заработали еще две локации: Парк-музей «История Бессарабской земли» и «Парк памятников
СССР».
Все музейные экспозиции основаны на частных коллекциях А. А. Палариева. Им же разработан туристический автомаршрут. Одним
из пунктов этого маршрута является с. Фрумушика-Нова с его музеями, фермами, зоопарком.
При музейном комплексе организован туристическо-гостиничный и ресторанно-сервисный
бизнес.
Уже несколько лет работает Музей виноделия
и виноградарства при ПТК «Шабо», экспозиция
которого также является частной собственностью.
Музеи Одессы при предприятиях коллективной собственности:
1. Музей истории Одесского нефтеперерабатывающего завода.
2. Музей истории завода ПО «Краян».
3. Музей ВАТ «Стальканат».

4. Музей ВАТ «Одесский Каравай».
Музеи Одессы при предприятиях государственной собственности:
1. Музей им. Франца Де-Волана ГП «Одесский морской торговый порт».
2. Музей локомотивного депо ст. Одесса-Сортировочная Одесской железной дороги.
3. Музей истории Одесской железной дороги.
4. Музей истории городского электрического
транспорта.
Необходимо отметить, что среди музеев при
предприятиях наметилась характерная тенденция. Если раньше их создатели преследователи
рекламные цели и задачи в пользу своих предприятий (Музей истории ОНПЗ, Музей хлеба
ВАТ «Одесский каравай», Музей им. Франца ДеВолана ГП «Одесский морской торговый порт» и
др.), то в настоящее время преобладает коммерческая направленность (музеи в с. ФрумушикаНова Тарутинского района при ТОВ «Бородино-А», Музей коньячного дела Н. Л. Шустова
ПрАТ «Одесский коньячный завод» и музей
виноделия и виноградарства в с. Шабо Белгород-Днестровского района).
V. Музеи при организациях
Музеи, основанные на частных коллекциях, появляются и при организациях. Это музей
«Христианские древности Подунавья» при общественной организации «Медиа-центр», форма
собственности — частная (в настоящее время
музей закрыт на реэкспозицию). Музей звука
В. Пинчука при организации Творческий союз
звукорежиссеров и музыкантов Одессы. Он как
и научно-технический «Музей Огня», создан,
прежде всего, с коммерческими целями.
В настоящее время поднят вопрос о создании
ряда музеев — в Одессе и в области при паланках Беляевка, Коминтерново, Раздельная и др.
районы при организации Всеукраинское козацкое войско.
Музеи, помимо экспозиций в здании, призванных иметь военно-патриотическое, познавательное и воспитательное значение, с
реконструкцией казацких оборонительных сооружений, казацких судов-дубков и т.д., будут
частично находиться под открытым небом и использоваться для туристических целей. Суда,
инвентарь для рыболовства предполагается
давать временно постояльцам напрокат. Таким
образом, просветительско-пропагандистские
цели в таких музейных комплексах будут совмещаться с целями коммерческими, которые
будут использоваться и для развития музейных
экспозиций.
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VI. Музеи при учебных заведениях
Музеи при учебных заведениях также обращаются за консультациями в ОИКМ. Такие
музеи относятся к государственной форме собственности, за редким исключением, когда частное предприятие сотрудничает с кафедрой выс
шего учебного заведения, например, Одесский
этнографический музей ПП «Віта-Антіква»
и Кафедра археологии и этнологии Украины
Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова.
Между ОИКМ и музеями при учебных заведениях давно сложилось тесное сотрудничество.
Помимо этого, на базе ОИКМ проходит
практика для студентов вузов и учащихся школ.
Для студентов вузов читаются лекции и проводятся экскурсии-лекции по истории края, палеогеографии, вопросам музееведения. На базе
музея вузами отмечаются знаменательные даты
истории Украины, проводятся мероприятия,
связанные с историей этноса, представители
которого проживают в регионе.
В ОИКМ неоднократно проводились ученические конференции (Одесский УВК «Гимназия
№ 2»), посвященные Дню Соборности Украины, героической обороне Одессы в годы Второй
мировой войны 1939–1945 гг., партизанскому
движению на Одесщине и подполью в годы фашистской оккупации и т.д.
Сотрудники ОИКМ ежегодно принимают
участие в качестве членов жюри в историкокраеведческих ученических конференцияхконкурсах, которые организовывает Одесский

областной гуманитарный центр внешкольного
образования и воспитания.
Сотрудников научно-методического отдела
часто включают в состав комиссии Департамента для присвоения музеям при учебных заведениях звания «Образцовый музей» (2015). Практика подобных комиссий с участием работников
ОИКМ существовала и ранее. При Одесском
областном гуманитарном центре внешкольного образования и воспитания такого рода комиссии образовались для аттестации музеев при
учебных заведениях Одессы и области.
Подводя итог, можно отметить следующие
тенденции в работе музеев Одессы и области, не
являющихся юридическими лицами, которые
существуют при предприятиях, учреждениях,
в организациях, меньше это касается музеев,
существующих при государственных учебных
заведениях:
1. Музеи, существующие при государственных учреждениях культуры в районах области
и городах областного подчинения, приобретают
статус юридического лица.
2. Увеличилось число музеев, чьи экспозиции
основаны на частной форме собственности.
3. Просветительские, рекламно-популяризаторские цели ряда музеев дополнились коммерческими.
4. Увеличилось количество музейных экспозиций, расположенных под открытым небом.
5. Наметилась четкая тенденция объединения классических форм работы музеев с туристическо-гостиничным и ресторанно-сервисным
бизнесом.
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УДК 069.1:821.161.2Шевченко)

Ю. О. Слюсар

Виставковий проект «От де, люде, наша слава!..» —
форма розкриття теми козацької спадщини як основи
державотворення у творчості Великого Кобзаря
У статті розповідається, про здійснений у 200-й рік з дня народження Т. Шевченка виставковий проект.
У ньому було розкрито ставлення геніального поета, художника, філософа до спадщини українського козацтва. Думки Великого Кобзаря, виражені у віршах, прозі і художніх роботах, про роль козацтва у боротьбі
українців за свободу, творенні і відстоюванні державності, його трепетне ставлення до пам’яток старовини
та протест проти руйнування культурних традицій, звернені до сучасників та потомків, важливі для громадян нинішньої України, які захищають суверенітет та цілісність батьківщини, її самобутню культуру,
право самим вирішувати свою долю.
Ключові слова: виставковий проект, ювілей, Т. Шевченко, Великий Кобзар, Україна, козацтво, народ,
боротьба, свобода, державність, спадщина, цивілізаційний прорив.
Де поділось козачество,
Червоні жупани?
Де поділась доля-воля,
Бунчуки, гетьмани?
Де поділися?...
Т. Шевченко «Тарасова ніч»
(С.-Петербург, 6 листопада 1838 року)

Заздалегідь спланована та визначена державними актами програма звернення українського
соціуму до творчої спадщини Великого Кобзаря,
з метою її глибокого осмислення у рік 200-й з
дня народження Т. Г. Шевченка та наближення
до реалій сучасності, була суттєво скорегована
бурхливими подіями наприкінці 2013 — на початку 2014 рр. Полум’я Майдану, анексія Криму,
збройне протистояння на Сході Україні призвели до розповсюдження у суспільстві, зокрема,
зусиллями засобів масової інформації, образу
Шевченка-бунтаря, борця, автора заклику: «Борітеся — поборете!», що став не просто гаслом,
а меседжем для патріотів новітніх часів, послаблення уваги наших співгромадян до талановитих художніх та ґрунтовних наукових розробок, у
яких розкривається, «… історіософія Шевченка,
його національна ідея, релігійні погляди…» [1,
с. 1, 6; 2, с. 12–13; 3, с. 1; 4, с. 1, 5, с. 1–2; 6, с. 7].
Відтак, Тарас-борець, не митець і філософ,
оволодів значною, передусім пасіонарною, частиною суспільства протягом ювілейного року.
Тому і реалізація програми святкування
200-річчя Великого Кобзаря, що була розробле© Слюсар Ю. О., 2016

на і вже запроваджувалася у життя в Одеському
історико-краєзнавчому музеї, зазнала певних
змін. Адже треба було, відгукуючись на виклик
часу, запит суспільства, наголосити на темі боротьби, як головній формі подолання внутрішніх та зовнішніх загроз, та разом з тим, зберігаючи науковий підхід та об’єктивне бачення
минувшини, чітко дати зрозуміти широким колам громадськості, за що саме кликав боротися
Шевченко, які ідеали відстоював, звідки черпав
наснагу для виборювання долі.
Відповідно змінилася і концепція виставки
«От, де, люде, наша, слава!..» (українське козацтво у творчості Т. Шевченка) — згідно з планом
роботи, останнього заходу ювілейного року, відкриття якої, природно, мало відбутися 14 жовтня — у свято Покрова Пр. Богородиці, у День
українського козацтва [7, арк. 16–17].
Для відвідувача музею, передусім представника інтелектуальних сил краю, музейного активу,
який побачив сталість традицій звернення до
спадщини Великого Кобзаря як основи цивілізаційного процесу, зокрема у Причорноморському
регіоні, у матеріалах виставки «Шевченкіана» з
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державних та приватних зібрань Одещини», відчув
вплив життєвого і творчого подвигу Тараса Григоровича на сучасне життя багатонаціонального населення Півдня України на етнографічному святі
«Не/відомий Шевченко: оголена сповідь митця»,
затвердився у цих враженнях під час проведення
масово-просвітницьких заходів на честь Великого
Кобзаря у стінах музею «Степова Україна» (відділу ОІКМ), зустріч з реліквіями козацької доби,
які складають наш історико-культурний спадок
з часів Одеського товариства історії та старожитностей, у співвідношенні з творами Шевченка,
присвяченими козацькій тематиці, мала стати
завершуючим акордом гартування громадських
почуттів, національної свідомості, поєднання минувшини з сучасністю. Та затвердження
культу Шевченка — гайдамаки в екстремальних
умовах сучасності, різке падіння зацікавленості
суспільства у відродженні козацтва, з одночасними міфологізацією окремих сторін його способу
життя і популяризацією деяких атрибутів (непідвладність, зовнішній вигляд, форма звернення
тощо) потребували більш глибокого проникнення
у тему. Це, у свою чергу, призвело до усвідомлення
ініціаторами виставкового проекту,що з 1830-х рр.
і до останніх днів життя Шевченко був палким і
послідовним шанувальником українського козацтва. Висвітлення його героїчного шляху стало
одним з головних напрямків творчості, що простежується у більшості віршів, малюнках Великого Кобзаря, віддзеркалюється у його прозі та
листуванні. Тарас Григорович, у розробці теми
козаччини, виступав не тільки як митець, якого надихали старожитності — реліквії козацької
доби, чи дослідник, який відсторонено вивчав матеріальні та писемні джерела, з розвитку вражаючого військового мистецтва, самобутньої самоорганізації та прийомів господарювання, що стали
вже історією, але й як мислитель, який вболівав за
унікальний досвід консолідації народу у боротьбі
за духовні цінності, світогляд, економічну модель
і державність, відчував небезпеку його остаточної
втрати. Дійсно, козацтво, українське не тільки за
складом, але за самосвідомістю, за духом, було
виведене можновладцями Російської імперії з вітчизни у передгір’я Кавказу, лише за 22 роки до
народження Тараса, а у безпосередній близькості
до України до 1828 р. виборювала право на існування козацької цивілізації Січ Задунайська. Були
ще живі свідки і учасники героїчних звершень, а
народ ще залишався носієм традицій православної культури воїнів-трударів. Вірний син свого
народу, Шевченко не міг сприймати Козаччину,
лише як славну минувшину. Тому і виставку не
можна було будувати виключно на використанні

«запорожских древностей», у якості ілюстрацій до
віршів Великого Кобзаря, поряд з його художніми
роботами.
Невелика експозиційна площа обумовила
раціонально-витончене розміщення музейного
обладнання, передусім, експонатів у відкритому
показі. Портрети гетьманів і представників козацької старшини, що чередувалися на стінах з
планами та гравюрами, зображеннями баталій
ХVІІ—ХVІІІ ст., у яких покрило себе славою
козацтво, вітрини, поставлені ніби вози, що
утворюють табор, старовинна гармата на подіумі
між двох вітрин, ніби в амбразурі між возами,
з перехрещеними над нею козацьким списом і
муляжем бойового прапору 1650-х рр., створювали піднесений настрій і вводили відвідувача
у світ героїв України, які оживають у творчості Великого Кобзаря [8]. Св. Миколай з ікони
ХVІІІ ст., створеної коштом козаків Пашковського куреню, прапору, ніби благословляв виборювачів долі, українців багатьох поколінь —
геніїв, героїв і звичайних людей, поєднаних у
просторі виставкового проекту, через реліквії,
мистецтвом музейництва [9].
Кожна вітрина вміщувала окремий експозиційний комплекс, утворений з реліквій козацької доби,наукових праць, інших друкованих
видань, які читав або мав про них уяву Тарас
Григорович, репродукцій його малюнків і аркушів з віршами, рядки яких, завдяки сучасним
технологіям, ніби тільки-но написав Великий
Кобзар. Ці експонати були згруповані навколо
мапи Північного Причорномор’я, прилеглих
територій Речі Посполитої, Московського царства (згодом Російської імперії), васальних від
Оттоманської Порти Дунайських князівств —
простору, де протягом декількох сторіч виборювалась українська «доля-воля». Саме цим
словосполученням характеризував Шевченко
добу козаччини, духовний і фізичний стан запорожців, до якого тяжіла й більшість населення
України [10, с. 43]. Найбільш відомі поезії Тараса Григоровича повністю присвячені героїзму і
трагедії українського козацтва — «Тарасова ніч»
(1838), «Іван Підкова» (1839), «Гайдамаки» (1841),
«Гамалія» (1842), «Невольник» (1845/1858), «Чернець» (1847) та інші [10, с. 42–45, 57–58, 60–110,
149–152, 197–210, 302–304]. В них оживають
улюблені народні герої, реальні особистості та
узагальнюючі образи: запорожці, їх ватажкиотамани — захисники знедолених, визволителі
бранців, безстрашні воїни, суворі та шляхетні.
Оспівуючи переможну озброєну народну самоорганізацію, митець робить наголос на величі
гетьманської держави як вищого прояву ко-
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зацької демократії, що відкривав для України
історичну перспективу. У мистецько-поетичній
формі він чітко, як науковець, визначає два рівня державотворення в Україні героїчної доби,
розглядає їх у єдності історичного процесу: «Од
козацтва, од гетьманства...» [10, с. 61]. Таку назву
мав і експозиційний комплекс виставки, розміщений у першій вітрині. Головними експонатами його стали графічні портрети козацьких
можновладців та репродукції малюнків Великого Кобзаря. Він славить «праведних гетьманів» за звитяжну волелюбність і досягнення
фактичної незалежності, гірко докоряючи їм за
втрачену можливість суверенітету, за надмірну
довірливість до іноземних доброходів — «Чигирине, Чигирине...» (1840), «Великий льох» (1848),
«І мертвим, і живим...» (1845), «Іржавець» (1847),
«Заступила Чорна Хмара» (1848) [10, с.165, 166,
217–222, 240, 245, 297–299, 380–382].
Ці дві сторони української козацької державності символізували гравюри з зображенням
генерального писаря В. Кочубея та гетьмана
К. Розумовського [11]. Але центральною фігурою, уособленням переваг і вад гетьманства є,
безумовно, Богдан Хмельницький — «великий»
помислами і діяннями, «п’яний» від можновладного затьмарення. Велич і трагедію Гетьманської держави символізували художні роботи
Шевченка, як і у всій експозиції, покладені на
козацько-державний малиновий фон — «Дари
у Чигирині» (1844) та «Смерть Богдана Хмельницького» (1836–1837).
Внаслідок згасання, спалахів, остаточного
збиття полум’яності гетьманської держави змінився стан українського суспільства, доля народу, поступове поневолення якого прискорилася
з ліквідацією останнього осередку державності — Запорозької Січі. Народ, у якого разом з традиціями самоврядування, правами особистості,
майном відбирали гідність, самоповагу, відповів
кривавими бунтами, безжальними до реальних
та удаваних гнобителів. Відрив «волі» від «долі»,
як загроза деградації суспільства, творчо простежений Шевченком у «Гайдамаках» (1841), «Холодному Ярі» (1845), дослідницьких замальовках
Мотрониного монастиря та інших сакральних
місць, пов’язаних з Гайдамаччиною, рядках листування. Саме занепадом Гетьманщини, втратою державності і внаслідок цього спотворення
способу життя пояснював Тарас Григорович безвихідну лють повстань ХVІІІ ст. Маючи вищу
освіту, добре знаючись на старожитностях, він
реалістично показував Гайдамаччину, але віддзеркалював у своїй творчості народне ставлення до оборонців українства і православ’я. Саме

тут криються витоки його мистецького, дослідницького і соціального конфлікту з А. Скальковським — видатним офіційним істориком Козаччини [12; 10, с. 243, 519].
Ця підтема була розкрита у комплексі другої
вітрини — «Сини мої, гайдамаки…», де поряд з
згадуваними поезіями, малюнками, працями
славетного «Геродота Новороссийского края»,
копією народного портрета гайдамацького отамана Івана Гонти було розміщено графічний портрет короля Речі Посполитої Станіслава-Августа
Понятовського, аркуш зі строками Шевченка про
його «жваву» діяльність та руйнівну реакцію на
неї магнатів, панів та підпанків. Пророцтвом
лунають і у наш час слова Кобзаря: «Панки сказилися… кричать!..» [13, 10 с. 65].
Соціальна обмеженість і пиха можновладців,
зневага до чужої свободи і державності руйнують свободу і державність народу.
Відчайдушним героїко-прагматичним зусиллям українського козацтва зберегти свої традиції
і хоча б ознаки самоврядування було присвячено
третій комплекс — вітрину виставки — «Наш завзятий Головатий». Відвідувачеві музею — шанувальнику козацької доби було надано можливість
побачити малюнки ХVІІІ ст. Х.-Г. Гейслера —
найбільш достовірні зображення запорожців,
які стали чорноморцями, дослідження 1820-х рр.
генерал-майора Дебу — джерела, відомі Тарасу
Григоровичу, який добре знав не тільки історію
Чорноморського козацького війська, але й життя сучасних йому чорноморців, про що свідчить
лист до їх ватажка — отамана Я. Кухаренка [14;
15, с. 79]. Шевченко позитивно оцінював зусилля
керівництва «Війська вірних козаків Чорноморських», на чолі з А. Головатим, відстояти козацькі
привілеї і військову організацію. Він ставив їх
поряд з нескореними задунайцями, як синів однієї матері — Нової Січі [16, с.18–19].
Трагедію розколу запорожців, у намаганні
за усіляку ціну зберегти свої звичаї, Великий
Кобзар показує на широкому історичному тлі
героїчних звершень у Причорномор’ї в останню
чверть ХVІІІ ст.
Його увагу привертають величні постаті Г. Потьомкіна та О. Суворова, портрети яких створені
у 1844 р. Взагалі Шевченко, послідовний борець
проти російської імперської деспотії, не забував
у своїй творчості також злодіянь османців та ординців, знущань з козацьких привілеїв та українських народних звичаїв, які чинили представники польсько-литовського панівного стану та їх
челядь. Він гірко нарікав на те, що «…поробили
колись шведи Україні слави, утікали з Мазепою
в Бендери з Полтави», що «степи мої запродані
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жидові, німоті». Водночас у творчості геніального
митця присутні звернення: «Ляше, друже, брате»,
визначення «великий немецкий поэт (Г. Гейне —
єврей за походженням. — Ю. С.) и наш великий
Лермонтов» [10, с. 297, 164, 301; 17, с. 20].
Оспівуючи запорозькі вольності і гетьманську державність, як унікальний внесок свого
народу у розвиток європейської і світової цивілізації, Великий Кобзар виступає як україноцентрист, для нього немає вічних ворогів, прояви
добра і зла він бачить у вчинках окремих осіб і
діячів, у конкретних подіях історії, у становленні української самобутності та її відстоюванні.
Саме у такому ракурсі Тарас Григорович
розглядав проблему захисту культурної спадщини народу України. Пензлем і олівцем він
фіксував окремі пам’ятки героїчної доби та її
відлуння в історичній пам’яті українців — військові і державні реліквії, поховання, храми і
світські будівлі, меморіальні будинки, столітні дерева тощо, гостро ставив питання про їх
занедбаність і руйнування у віршах «Тарасова
ніч» (1838), «Думи мої, думи мої» (1839), «До
Основ’яненка» (1839), «Розрита могила» (1843),
«Стоїть в селі Суботові…» (1845). Він гнівно нарікав російським імператорським дослідникам
за відсторонене, схоластичне ставлення до старожитностей, невизнання їх надбанням народу
України і, як наслідок, прояви хижацького їх
вилучення, але зберігав повагу до наукової діяльності як шляху до розуміння минувшини [10,
с. 164–165, 513]. Концептуальним можна вважати мистецькі твори Шевченка «Чумаки серед
могил» (1846) та «Краєвид з кам’яними бабами»
(1845), рядки про простір «де родилася, зростала
козацька воля» [10, с. 47]. Це свідчення, що Шевченко виступав за збереження пам’яток козацької доби як невід’ємної частки всієї культурної
спадщини народу України, вважав за необхідне
зберігати природно-історичні краєвиди, або антропогенний ландшафт країни, як середовище
народження і становлення українського етносу,
гартування козацтва — провідного, консолідуючого стану суспільства, з притаманною йому
системою озброєного господарювання, заснованими на ній і освяченими батьківською вірою
родинними відносинами і самоорганізацією. Історично місією козацтва стало здійснення цивілізаційного прориву — побудовою підтриманої
всіма верствами населення України і визнаної
у світі держави — Війська Запорозького.
Захист цих культурних цінностей, вірність
цим традиціям, за глибоким переконанням Великого Кобзаря, має відновити єдність народу
і тоді «оживе добра слава, слава України» [10,

с. 243–245]. Ці слова і стали назвою четвертого комплексу-вітрини, осяяного світлом запо
розької ікони «Трійця» [18].
Таке завершення виставки, на думку ї ї
ініціаторів і виконавців, давало розуміння
відвідувачам музею — представникам різних поколінь наших співгромадян значення
історико-культурної спадщини, зокрема, козацької традиції, для розвитку українського
суспільства, розбудови і зміцнення державності
у боротьбі за суверенітет і соборність країни на
початку ХХІ століття. Могутньою підтримкою
такої позиції є творчий геній Великого Кобзаря
і народна любов до нього.
Відомо, що здійснення виставкового проекту
передбачає не тільки побудову тимчасової експозиції, але і урочисте її відкриття, за участю представників музейного активу, інтелектуальних
сил історичного ареалу, який охоплює науковопросвітницька діяльність музейної установи,
засобів масової інформації та широких кіл громадськості, також проведення на базі виставки
інформаційно-просвітницьких та навчальнометодичних заходів, залучення на виставку як
окремих відвідувачів, так і їх організованих груп.
Відкриття виставки, як і планувалося, відбулося 14 жовтня 2014 р. — на честь Покрова
Пр. Богородиці, у День українського козацтва,
Української повстанської армії, який указом
Президента України було проголошено Днем
захисника України. Це символізувало невмирущість козацького духу і було свідоцтвом тяжіння
до ідеалів козацтва поколінь українських патріотів, особливо у доленосні для Вітчизни часи.
Всі присутні на святковій події дякували співробітникам музею за надану можливість почути перегук сторіч, черпати з творчості Великого
Кобзаря наснагу задля виборювання долі-волі
народу України.
Урочистості привернули увагу значної кількості представників засобів масової інформації, які, однак, розглядали створення виставки
лише як данину поваги Тарасу Григоровичу, а
її експонати як певну екзотику на тлі сучасного
життя. Занадто серйозне заглиблення у добу козацтва, на основі творчості Шевченка, ввічливо
не сприймалося. Це було свідоцтвом небезпеки
незавершення процесу відродження козацтва як
озброєної народної сили, частини Збройних сил
країни, відновлення традиційних для України,
вистражданих її народом принципів господарювання і державних інституцій, як це сталося на
початку і наприкінці ХХ ст. [19, с. 19].
Незабаром відбувся і урок мужності «Ми,
браття, козацького роду», який було проведено
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на основі експозиції «Україна за доби революцій та війн. 1917–1921» та за матеріалами виставки «От де, люде, наша слава!..» для учнів
Одеського НВК «Гімназія № 2» [20, с. 99, 104,
112–113, 122, 126, 131, 138–154, 182, 237; 21,
с. 82–83; 22, с. 18; 23, с. 375–376]. Зацікавленість
молодих громадян України історією козацтва,
повага і інтерес до його спадщини, захоплення
творчістю Великого Кобзаря, уважне ставлення
до розробки ним козацької тематики, розуміння
ними закономірності спроб відродити військову організацію козацтва, її економічну основу,
органи влади у 1917–1918 рр., 1941–1943 рр., з
1991 р. по сьогоднішній день, всиляють надію на

те, що козацький спосіб життя, військове мистецтво, форми державності не сприйматимуться
сильними світу цього як героїчний анахронізм,
а нарешті будуть задіяні у будівництві майбутнього народу України.
Малим, але гідним внеском у цю нелегку, але
шляхетну справу прошу розглядати здійснення
виставкового проекту «От де, люде, наша слава!..»
(українське козацтво у творчості Т. Шевченка).
Вва ж а ю свої м почесним і п риємним
обов’язком подякувати всім, хто допоміг мені
у реалізації виставкового проекту і підготовці
статті — однодумцям, опонентам, просто сумлінним працівникам.
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Exhibition project «That’s where, men, our glory!..» — as form of analysis of the Cossack heritage, which gave basis
for state building. Based on the poems and writings of the Great Kobzar
Y. Slusar
This article describes an exhibition project, carried out in the year of the 200 anniversary of Taras Shevchenko.
This project demonstrated the attitude of a brilliant poet, artist and philosopher to the heritage of Ukrainian Cossacks.
The ideas of the Great Kobzar are expressed in his poetry, prose and art works, about the role of Cossacks in struggle
for freedom of the Ukrainians, about state building and protection of its sovereignty. His respect for traditions and
protest against their degradation is addressed to contemporaries and descendants, which is an important issue for
citizens of modern Ukraine, who are protecting the integrity and the sovereignty of the country, their cultural identity
and the right to choose their destiny.
Keywords: exhibition project, anniversary, Shevchenko, Great Kobzar, Ukraine, Cossacks, people, struggle,
freedom, statehood, heritage, civilizational breakthrough.
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УДК 069.1(477)

Ю. А. Письмак

Тема Чернобыльской трагедии в выставочной
деятельности музеев Украины
(к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС)
Автор этой статьи — участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (солдатом
служил 15 месяцев и 21 день в зоне отчуждения ЧАЭС), член Национального союза художников Украины.
Тема Чернобыльской трагедии нашла отражение в произведениях украинских художников. Национальный
музей «Чернобыль» является многофункциональным историко-культурным заведением, которое сочетает
научную, культурно-просветительскую деятельность с деятельностью современного музея по архивированию, хранению и обнародованию истории аварии на Чернобыльской АЭС как наиболее тяжелой радиоэкологической катастрофы ХХ века. Одесский историко-краеведческий музей подготовил и провел выставки
«Трагедия человечества — Чернобыль» (2012, 2016 г.).
Ключевые слова: Национальный музей «Чернобыль», выставка «Звезда Полынь», катастрофа.

Указом Президента Украины № 702/2015 от
14 декабря 2015 г., в связи с 30-й годовщиной
Чернобыльской катастрофы, 2016 г. объявлен
Годом чествования участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
и памяти жертв Чернобыльской катастрофы.
Трудно переоценить роль музеев в деле сохранения исторической памяти о подвиге героевчернобыльцев.
Национальный музей «Чернобыль» в Киеве
впервые распахнул свои двери для посетителей
26 апреля 1992 г. Он был размещен в помещениях
Подольского пожарного депо. Именно воиныогнеборцы, подчиненные Киевскому област
ному управлению пожарной охраны, первыми
выступили на борьбу с вырвавшейся из-под контроля огненной чернобыльской стихией. Музей
находится в ведомственном подчинении МВД
Украины. В экспозиции музея  — около 7000
экспонатов. Сотрудники музея отмечают: «Национальный музей «Чернобыль» — многофункциональное историко-культурное учреждение,
сочетающее научную, культурно-просветительскую деятельность с работой современного
музея по архивированию, сохранению и обнародованию истории аварии на Чернобыльской
АЭС как наиболее тяжелой радиоэкологической
катастрофы ХХ столетия, последствия которой
не имеют аналогов…» [2]. Следует отметить,
что Национальный музей «Чернобыль» активно использует возможности компьютерной
© Письмак Ю. А., 2016

техники в своей выставочной деятельности.
Так, например, в музее действует виртуальная
выставка графики художника Олега Векленко
«Мы вышли из чернобыльского боя». Участник
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС О. А. Векленко (1950 г. р.) —
член Союза художников с 1983 г., заслуженный
деятель искусств Украины с 1986 г., заведующий кафедрой графического дизайна Харьковской академии дизайна и искусств, профессор,
член-корреспондент Национальной академии
искусств Украины, президент Международного
триеннале экологического плаката и графики
«4-й блок». Мобилизованный как офицер запаса, после аварии на ЧАЭС, 35-летний художник-график О. А. Векленко в мае — июне 1986 г.
принимал участие в ликвидации её последствий.
В свободные минуты он создавал графические
портреты своих соратников — участников ликвидации чернобыльской аварии. Именно эти произведения стали основой названной выставки.
Весомый вклад в сохранение исторической
памяти о Чернобыльской трагедии внесли сотрудники Одесского историко-краеведческого
музея (ОИКМ). 29 февраля 2012 г. в Выставочном зале ОИКМ впервые открылась выставка
«Трагедия человечества — Чернобыль», посвященная героям преодоления Чернобыльской
катастрофы. Для того чтобы оценить ту огромную работу, которую проделали научные сотрудники музея, следует отметить, что до этого
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Рис. 1. Нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС». 1991 г.

Рис. 2. Вывеска

в музейной коллекции было всего два экспоната, тематически связанных с Чернобыльской
трагедией: юбилейная монета Украины 1996 г. и
предвыборная листовка одного из кандидатов в
депутаты. Автор этих строк с удовольствием откликнулся на приглашение руководства музея
принять участие в создании выставки. Результатом достойных восхищения усилий коллектива ОИКМ стала фундаментальная и многогранная выставка, на которой экспонировались
уникальные документы, фотографии, реликвии
(в Выставочном зале, ул. Ланжероновская, 24-а)
и выставки произведений одесских художников
С. Г. Крижевской и Ю. А. Письмака, связанных с чернобыльской темой (в главном здании
музея ул. Гаванная, 4). Насыщенные информацией и выполненные на достаточно высоком
художественно-эстетическом уровне планшеты-постеры, подготовленные к основной выставке в Одессе, впоследствии с успехом экспонировались на «передвижных» одноименных
выставках в районах Одесской области. Одним
из тех, кто представил для экспонирования на
выставке принадлежащие ему уникальные документы, фотографии, карты и схемы, реликвии был проживающий в Одессе полковник в
отставке, воин-чернобылец А. А. Прошлецов.
Он был начальником инженерно-технической
службы охраны ЧАЭС, 10- и 30-километровых чернобыльских зон специального «чернобыльского» полка войск МВД СССР. А портрет
этого офицера-чернобыльца, также экспонировавшийся на выставке «Трагедия человечес-

тва — Чернобыль», был написан акварелью его
бывшим солдатом — автором этих строк. После
экспонирования на выставке в дар ОИКМ был
передан оригинал созданного в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС эскиза нагрудного
знака «Участнику ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС» для награждения воинов-чернобыльцев войск МВД СССР. Нагрудный знак
был начеканен по эскизам солдата-чернобыльца Юрия Письмака в конце 1988 г. или в начале
1989 г. (предположительно в г. Киеве) (рис. 3),
уже после окончания службы автора и его возвращения в Одессу. Из трех вариантов проекта
знака у автора сохранились два оригинала (1-й и
2-й варианты) и авторское повторение третьего
варианта (созданное в те же дни). Опыт подготовки и проведения «чернобыльских» выставок
в музеях Киева и Одессы свидетельствует о том,
что единение усилий музейных сотрудников и
людей, судьба которых была опалена смертоносным дыханием Чернобыля, при поддержке
соответствующих государственных органов может приносить замечательные результаты.
Каталог художественных произведений
Юрия Письмака, связанных с темой Чернобыльской трагедии
1. Портрет капитана А. К. Линника, участника
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1987 г.
Б., тушь, перо. 21 × 15 см. Портрет создан в
с. Россоха1 и подарен изображенному.
1

с. Россоха — зона отчуждения Чернобыльской АЭС.

25
2. Портрет ефрейтора С. Сарапулова, участника
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1987 г.
Б., акв., графитный и цветные карандаши. 21
× 15 см. Портрет создан в с. Россоха и подарен
изображенному.
3. Портретная зарисовка ефрейтора Т. Арискина, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1987 г.
Б., тушь, перо. 10 × 7 см. Создана в с. Россоха.
Собрание автора.
4. Вид из окна казармы: с. Россоха, Чернобыльский район. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. 1988 г.
Б., акв. 29,9 × 21,1 см. Собрание автора.
5. Эскиз нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий аварии ЧАЭС МВД СССР»
(1-й вариант). 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Создан в
с. Россоха. Собрание автора.
6. Эскиз нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий аварии ЧАЭС ВВ МВД
СССР» (2-й вариант). 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Создан в
с. Россоха.
В результате конкурса проект Юрия Письмака был признан лучшим и взят за основу для
воплощения в металле. Нагрудные знаки (h=4,1;
bmax=2,7см) были начеканены и ими награждались воины-чернобыльцы (рис. 3). За эту работу
победитель конкурса Ю. Письмак был награжден
Знаком ЦК ВЛКСМ (1988). Этот нагрудный знак
и три эскиза (авторское повторение) хранятся в
собрании Государственного исторического музея
(ГИМ). г. Москва (Россия). Собрание автора.
7. Эскиз нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий аварии ЧАЭС ВВ МВД
СССР» (3-й вариант). 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Создан в
с. Россоха. Передан на завод-изготвитель
(г. Киев).
8. Эскиз нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий аварии ЧАЭС ВВ МВД
СССР» (3-й вариант). 1988 г.1
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Авторское
повторение. Выполнено в с. Россоха. Собрание ОИКМ.
9. Эскиз нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий аварии ЧАЭС МВД СССР»
(1-й вариант). 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Авторское
повторение созданного в с. Россоха. Собрание ГИМ. Инв. № 112757/2.
1

Работа экспонировалась на выставке «Трагедія людства — Чорнобиль». ОИКМ, 2012 г.

10. Эскиз нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий аварии ЧАЭС ВВ МВД
СССР» (2-й вариант). 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Авторское
повторение созданного в с. Россоха. Собрание ГИМ. Инв. № 112757/3.
11. Эскиз нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий аварии ЧАЭС ВВ МВД
СССР» (3-й вариант). 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Авторское
повторение созданного в с. Россоха. Собрание ГИМ Инв. № 112757/4.
12. Воины-чернобыльцы, приветствующие командира полка подполковника О. И. Калюжного в день его 35-летия. 1988 г.
Б., акв., ту шь, перо. Работа создана в
с. Россоха и подарена участнику ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
подполковнику О. И. Калюжному.
13. Покинутая хата в Россохе. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, кисть. 21 × 29,8 см. Работа создана в с. Россоха и подарена участнику
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС подполковнику В. А. Деркачу,
начальнику штаба 17-го спец. полка.
14. Ночные бдения в штабе чернобыльского полка. Карикатура. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, кисть. 42 × 29,8 см. Работа создана в с. Россоха и подарена участнику
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС подполковнику В. А. Деркачу,
начальнику штаба 17-го спец. полка.
15. Солдат-чернобылец на пути домой (в Азербайджан). 1988 г.
Б., тушь, перо, кисть. 29,8 × 42 см. Работа создана в с. Россоха и подарена изображенному
участнику ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Частное собрание.
Азербайджан.
16. Портрет подполковника Гурского, кавалера
ордена Красной Звезды, воина-интернационалиста и участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Портрет создан в с. Россоха и подарен изображенному.
17. Афганский моджахед с автоматической винтовкой М-16. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 30 × 21 см. Работа создана
в с. Россоха и подарена воину-интернационалисту и участнику ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, кавалеру ордена Красной Звезды подполковнику Гурскому.
18. Портрет ефрейтора А. И. Шилина, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1988 г.
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Рис. 3. Нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»
войск МВД СССР. Проект Ю. А. Письмака.
Воин-чернобылец в/ч 3031, награжденный этим знаком

Б., графитный карандаш. 19,3 × 15,5 см. Портрет создан в с. Россоха. Собрание автора.
19. Ликвидатор Акулкин в Киеве. Композиция.
1988 г.
Б., акв., тушь, перо, коллаж. 32,1 × 26,5 см.
Собрание автора.
20. Вертолет, летящий над Чернобыльской АЭС.
1988 г.
Б., тушь, перо, кисть. 5,8 × 12 см. Собрание
автора.
21. Чернобылец в респираторе «лепесток». 1988 г.
Б., тушь, перо, кисть. 6 × 5 см. Собрание автора.
22. Рука с пером. Чернобыль. 1988 г.
Б., тушь, перо, кисть. 8 × 8 см. Собрание автора.
23. Майор Г. Э. Куценко, заместитель начальника штаба полка, участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС, перед картой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС,
с. Россоха. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, коллаж. 32,1 × 26,5 см.
Собрание автора.
24. Участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС А. К. Линник
получает воинское звание «майор». Композиция. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, коллаж. 32,1 × 26,5 см.
Собрание автора.

25. Участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Ю. Письмак
получает воинское звание «младший сержант». Композиция. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, коллаж. 32,1 × 26,5 см.
Собрание автора.
26. Мародеры. Чернобыль. Карикатура. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, кисть, коллаж. 32,1 × 26,5
см. Собрание автора.
27. Сон на посту (ночные грезы). Чернобыль.
Карикатура. 1988 г. Б., акварель, тушь, перо,
кисть, коллаж. 32,1 × 26,5 см. Собрание автора.
28. Солдаты, несущие бюст Наполеона. Карикатура. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо. 32,1 × 26,5 см. Собрание
автора.
29. Точка замера. Чернобыль. 1988 г.
Б., акварель. 14 × 12 см. Собрание автора.
30. Реликвия Рыжего леса (сосна). Чернобыль.
(Первый вариант). 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, кисть. 32,1 × 26,5 см.
Собрание автора.
31. Начальник автомобильной службы чернобыльского полка майор Марченко рядом с эмблемой
(щит, меч и золотая звезда). Шарж. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, коллаж. 32,1 × 26,5 см.
Собрание автора.

27
32. Впечатлительный дозиметрист. Чернобыль.
1988 г.
Б., акв., тушь, перо, коллаж. 32,1 × 26,5 см.
Собрание автора.
33. Неблагодарное Отечество. Карикатура. 1988 г.
Б., акв., тушь, перо, кисть, коллаж. 32,1 × 26,5
см. Собрание автора.
34. Очертания 10-километровой Чернобыльской
зоны, напоминающей профиль крокодилоподобного монстра, пожирающего красные
кровяные тельца и молекулы ДНК человека.
1988 г.
Б., акв., тушь, перо, кисть. 32,1 × 26,5 см.
Собрание автора.
35. Портрет командующего на фоне… 1987 г.
[Чернобыль] (генерал-лейтенант Н. Т. Алекса
(28.08.1929–16.08.2009). 1989 г.1
Б., акв. 36,5 × 24,5 см. Собрание автора.
36. Впечатлительный дозиметрист. Чернобыль.
1989 г.2
Б., акв., тушь, перо. 36,5 × 24,5 см. Собрание
автора.
37. «Сватовство» майора. Село Россоха. 1988 г.
Эскиз карикатуры. 1989 г.
Б., графитный карандаш. 17,5 × 30 см. Собрание автора.
38. Портрет Анатолия Кушниренко, участника
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1991 г.
Б., акв. (гризайль). 42 × 29,8 см.
39. Солдаты, несущие бюст Наполеона. 1993 г.3
Б., акв., тушь, перо. 37 × 24,5 см.
40. Солдат, измеряющий дозиметром уровень
радиоактивного заражения. Чернобыль (из
армейских воспоминаний). 1995 г.
Б., уголь, сангина. 29,5 × 20,9 см. Собрание
автора.
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Работа экспонировалась: на персональной выставке
Юрия Письмака «Звезда Полынь», посвященной 10-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС (Одесский
Дом ученых. 18 апреля — 14 мая 1996 г. (см. Каталог
выставки [1, с. 4, № 6]), на персональной выставке
Юрия Письмака «На пути в Европу» (Всеукраинский
центр болгарской культуры. Одесса. 26 мая — 14 июня
2016 г.).
Работа экспонировалась на персональной выставке Юрия
Письмака «Звезда Полынь», посвященной 10-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС (Одесский Дом ученых.
18 апреля — 14 мая 1996 г. (см. Каталог выставки [1, с. 4,
№ 10]).
17–18 декабря 20 0 0 г. работа бы ла продемонстрирована на экспресс-выставке произведений Юрия
Письмака в помещении Forderk re is A lte K i rchen
(г. Марбург, Федеративная Республика Германия).
4 января 2001 оставлена в доме семьи Аренд (Эрлензее. Округ Майн-Кинциг. Федеральная земля Гессен.
Германия).

41. Реликвия «Рыжего леса». Чернобыль. 1995 г.4
Б., акв., тушь, перо, кисть. 37 × 27 см.
42. Mementomori (композиция). 1995 г.5
Б., акв., тушь, перо, кисть. 28 × 25 см.
43. Автопортрет 88 г. Чернобыль. 1995 г.
Б., графитный карандаш. 74,2 × 54,3 см. (Картон к акварельному автопортрету). Собрание
автора.
44. Автопортрет 88 г. Чернобыль. 1996 г.6
Б., акв. 75 × 55 см.
45. Звезда Полынь. Композиция к 10-летию аварии на Чернобыльской АЭС. 1996 г.7
Б., акв., тушь, перо, кисть. 37 × 27 см.
4
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46. Моление о Чаше. 1996 г.1
Б., акв. 75 × 50 см. Собрание автора.
47. Точка замера. 1996 г.2
Б., акв. 37 × 27 см.
4 января 2001 г. оставлена в доме семьи
Аренд (Эрлензее. Округ Майн-Кинциг. Федеральная земля Гессен. Германия). Картина воспроизведена в газете «Голос України»
(24.04.2004 г. № 77 (3327), с. 5) в качестве
иллюстрации к статье Г. Воротнюка «Зірка
Полин» Юрія Письмака».

48. Село Россоха. Чернобыльский район (выполнена на основе натурного этюда 1988 г.). 1996 г.3
Б., акв. 37 × 25 см.
49. Портрет участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС майора
А. А. Прошлецова. 1996 г.4
Б., акварель. 37 × 27 см. Подарена автором изображенному.
50. Дозиметрист в респираторе. Чернобыль. Эскиз-идея картины. 2000 г.
Б., шариковая ручка (синий цвет). Лист 29,8
× 21,1 см., изображение 8 × 5,4 см. Собрание
автора.
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The Chernobyl disaster topic in exhibition activity of Ukrainian museums (dedicated to the 30 th anniversary of the
Chernobyl disaster)
Y. Pismak
The author of the article is one of the liquidators who were called upon to deal with consequences of Chernobyl
accident (the author spent 15 months and 21 days of military service in the contaminated zone). He is a member of
National Union of Artists of Ukraine
The topic of Chernobyl tragedy is developed in works of Ukrainian artists. “The National Museum “Chernobyl”
is a multifunctional institution combining scientific, cultural and education activity with a modern museum and
archive, documenting, preserving and conveying the history of the Chernobyl nuclear disaster as the most severe
radio-ecological catastrophes”. The Odessa Regional History Museum initiated and set up the exhibitions entitled
“Chernobyl — the tragedy of mankind -” (2012, 2016).
Keywords: National Museum “Chernobyl”, exhibition “Zorya Polyn”, disaster.
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І. С. Вітрик, Л. О. Коцар

Театралізована екскурсія: два підходи
Якою має бути театралізована екскурсія? В публікації йдеться про досвід проведення таких екскурсій в
Національному музеї історії України. Розглядаються можливі варіанти її проведення.
Ключові слова: Національний музей історії України, театралізована екскурсія, екскурсія, музей, дитячі
музейні програми.

Музейна криза на пострадянському просторі
кінця ХХ — початку ХХІ ст. стимулювала працівників музеїв до пошуку нових напрямків роботи.
Зміни торкнулося і науково-освітньої роботи, що
було пов’язано як з процесами загальної демократизації суспільства, так і з відкритістю cвітового
інформаційного простору. Доступність наукових
та практичних напрацювань, в першу чергу іноземних інституцій, стала потужним мотиватором для пошуку найбільш оптимальних форм
подальшої роботи з музейною аудиторією. Адже
музеї поступово перетворювалися в більш відкриті комунікаційні системи, які потребували
людей [4, c. 31], відвідувачів.
Поміж іншого набули поширення різноманітні костюмовані заходи: тематичні вечори,
бали, покази історичного костюму тощо. Сприяв цьому розвиток руху історичної реконструкції, який поширювався територією України, а
також становлення такого напряму історичної
науки, як історія повсякденності (living history).
Вже наприкінці 80-х рр. ХХ ст. з’явилися перші
військово-історичні клуби, члени яких стали займатися реконструкцією одягу, зброї різних історичних періодів, рольовим моделюванням, вони
намагалися відродити забуті бойові мистецтва
(зокрема, бойовий гопак). Аматори реконструкторського руху охоче йшли на контакти з музейними працівниками, а інколи самі пропонували
ідеї спільних з музеями тематичних заходів.
Національний музей історії України (НМІУ)
став одним з перших музейних закладів країни,
що почав активно співпрацювати з військовоісторичними клубами. Вже з 1997 р. біля музею
з нагоди Міжнародного дня музеїв працював
«лицарський» майданчик (ристалище), де проводилися «турніри» між реконструкторами, а у
2001–2004 рр. на території садиби НМІУ проходив щорічний Міжнародний фестиваль історичних товариств «Княжий град», який корис© Вітрик І. С., Коцар Л. О., 2016

тувався популярністю у киян і був складовою
святкування Дня Києва. Фестивальні програми
включали турніри лицарів та змагання лучників,
конкурси історичних костюмів та танців, вистави
тощо. На жаль, проведення заходу припинилось
через відсутність підтримки керівництва музею
та допомоги з боку міської та державної влади.
Однак отриманий досвід засвідчив, що подібні,
незвичні для музейної установи, театралізовані
заходи будуть користуватися неабияким попитом
у відвідувачів музею. Підтвердила загальну тенденцію до проникнення елементів театрального
дійства в музейне середовище ініціатива ІСОМ
2005 р. щодо святкування міжнародного Дня
музеїв і запровадження акції «Ніч в музеї» [2,
c. 181]. Того ж року взяв участь в цій загальноєвропейській акції Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького (ДНІМ) [6]. В Києві «піонером», що підтримав
міжнародний проект, стала філія НМІУ — Музей
історичних коштовностей України, де було підготовлено і проведено костюмовану екскурсію
«Скіфія золота» у 2006 р. [2, c. 180–182; 3, 27–31],
успіх програми надихнув її розробників створити у 2010 р. ще одну театралізовану програму
«Священні скарби» [5, c. 32–35].
Популярність заходів у філії сприяла тому,
що і в НМІУ в 2009 р. також було запроваджено
власний проект під назвою «Музейні етюди».
Підготовка до реалізації театралізованої екскурсії тривала близько року. Сценарій екскурсії
та реквізит для неї готувався науковими співробітниками науково-освітнього відділу музею. Розробку ескізів «історичних» костюмів,
їх виготовлення здійснили студенти Київського
державного інституту декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука, робота
яких відбувалася у тісній взаємодії з музейними працівниками. Особлива увага приділялася
пошуку відповідного музичного оформлення.
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Було прийнято рішення задіяти для театралізованої екскурсії 1-й поверх НМІУ, де представлені
археологічні матеріали. Найдавніші сторінки нашої історії базуються на таких матеріалах, за якими
вони і відтворюються. Працюючи над сценарієм,
ми отримали можливість створити власну картину
минулого, певний міф, що був би максимально
наближений до правди тогочасного життя. Чим
менше ми знаємо достовірних фактів про той чи
інший період, тим більше можливостей маємо для
власних інтерпретацій. Саме така міфологізація
історичного простору поєднує музей та театр.
Адже у театр люди, як правило, йдуть, щоб відчути нові враження та емоції, побачити щось
незвичайне, таємниче, що може дати тільки міф.
Експозиція 1-го поверху висвітлює досить великий проміжок часу, починаючи від заселення
території України до періоду створення і занепаду
східнослов’янської держави — Русі. Перед авторами проекту встала проблема органічного поєднання різних історичних епох: доби каменю,
енеоліту і періоду бронзи, раннього залізного віку
та раннього середньовіччя, про які дослідники
знають більшою мірою завдяки археологічним
розкопкам. Однак саме таке поєднання створило незабутнє враження мандрівки у часі, коли
музейний простір, насичений предметами давно минулих епох, оживав завдяки появі «свідків
подій», змушував відвідувача зануритись у вир
нових вражень, по-іншому подивитися на знайомі з шкільних підручників факти історії. Такі
екскурсії не обходилися без містичних елементів.
Можливо, через енергетику, яку несуть артефакти
минулих епох, зберігаючи дотики колишніх господарів, відбувається перевтілення сучасної людини, музейного науковця, у первісного мисливця, представника таємничих носіїв трипільської
археологічної культури або войовничих скіфів,
жителя давньої Ольвії чи представника Давньої
Русі. Сама ж театралізація як методичний прийом передбачає введення в екскурсію попередньо
підготовлених елементів театральної дії, при яких
музейні співробітники з’являються перед екскурсантами в костюмах відповідної епохи, промовляють найбільш характерні, на нашу думку, для
свого часу монологи чи діалоги.
Важливим моментом театралізованої екскурсії в НМІУ стало використання значної кількості реконструкцій-реплік предметів, аналоги
яких відвідувачі можуть побачити в експозиції,— це прикраси, озброєння, посуд, навіть
стилі та вощені таблички для писання. Таким
чином, відвідувач ніби одержує докази достовірності подій, що відбуваються в музейних залах,
при цьому підвищується ступінь впливу музейного середовища на свою аудиторію.

Прийоми музейної театралізації дали (і
дають) змогу відтворити перед глядачами те,
що носить назву історії повсякденності (living
history), без якої неможливо уявити «живу історію» наших предків. Зазначимо, що більшість
музеїв історичного спрямування, особливо
державної форми власності, відображає, як
правило, політичну історію країни. В той же
час запит суспільства спрямований на розуміння культурного і матеріального оточення, в якому перебувала людина в конкретний
проміжок часу. Про це свідчить популярність
останнім часом «речових» виставок у музеях,
що передають побут та атмосферу певної епохи.
Отже театралізована екскурсія доповнює
матеріали експозиції, що «оживають» під час
«вистави» в незвичному аспекті, і робить експозицію зрозумілою і доступною для кожного.
Об’єднує всіх та режесує дійство ведучий програми — ключова фігура впродовж усієї екскурсії, яка прокладає місточки між історичними
епохами, між експозицією та відвідувачами
музею. На відміну від історичних персонажів,
ведучий є сучасником екскурсантів, людиною
одного з ними часового контенту, який одночасно володіє науковою інформацією про минуле.
Таким чином, 1-й поверх музею під час театралізованої екскурсії стає місцем своєрідної
зустрічі сучасного і минулого в «міфологічному просторі», що базується на автентичних
музейних матеріалах. Так ми намагаємось
відтворити сторінки нашого нематеріального культурного надбання, а саме певні звичаї,
обряди, знання тощо, пов’язані з природними
явищами, з традиційними ремеслами, з культурою, що є надзвичайно актуальним на даному
етапі розвитку гуманітарних знань [1]. Мова йде
про ознайомлення з культурними цінностями давно минулих тисячоліть, які зовсім не
відображені в сучасних культурних процесах.
Перші театралізовані екскурсії починалися
в позаробочий час, після закриття музею для
відвідувачів. У цих заходах, які відбувалися у
майже цілковитій темряві, лише пучок світла
ліхтаря, в окремих випадках свічки, акцентував
увагу на тому чи іншому експонаті або вихоплював певний історичний персонаж з глибини
історії. Музика, таємнича атмосфера насторожувала в одних залах і розслабляла в інших.
Як влучно зазначено в анонсі нічної екскурсії
«Людина і Степ» ДНІМ, що «з давніх-давен
люди приписували ночі магічну силу, вважали,
що вночі відбуваються незвичайні події. …Речі
в темряві сприймаються не такими, як удень.
А музейні предмети, до яких торкалися руки
багатьох поколінь, взагалі мають надзвичайну
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ауру…». Одночасно в екскурсії було задіяно 6–7
людей, що представляли різні історичні епохи.
З’ясувалось, що взаємодія з аудиторією через театралізацію екскурсії допомагає органічно сприймати відвідувачам фактично наукову
інформацію, передану за допомогою художньої
образності. Згодом такі прийоми були включені в інші форми освітньо-екскурсійної роботи,
також ми відійшли від практики проведення
заходу лише у вечірні години.
Хоча екскурсія розроблялась на дорослу
аудиторію, намагання пристосувати її для потреб різновікових груп підштовхнуло працівників музею до введення нових сюжетних ліній,
ігрових завдань, які були б цікаві малечі.
Спеціально для шкільної аудиторії була розроблена театралізована екскурсія «Тіні забутих
предків», яка передбачала ігрову програму для
дітей та фотографування в історичних костюмах. Адже через прийоми гри дітям легше засвоювати соціально-культурний досвід минулих
поколінь. Поступово театралізована програма,
яка розглядалася виключно як іміджевий захід
і проводилася раз на рік, перетворилася на постійно діючу музейну послугу, якісний музейний продукт. Можна констатувати, що в НМІУ
спостерігається стійка тенденція збільшення
попиту на театралізовані проекти, вже в 2015 р.
екскурсії «Тіні забутих предків» та «Музейні
етюди» проводились більше 20 разів.
Популярність театралізованих екскурсій спонукала музейних співробітників застосовувати
елементи театрального дійства і в інших програмах, зокрема, при проведенні екскурсії-квесту
«Артефакти Баби-Яги», майстер-класу «Барви
трипілля», заходу «День народження в музеї».
Особливо полюбилася маленьким відвідувачам
музейна Баба-Яга, образ, як виявилося, дуже органічний у музейній театралізації. Адже і цей,
здавалось би, казковий персонаж безпосередньо
пов’язаний з давньою слов’янською міфологією та
віруваннями, тобто з нашим минулим. Загалом,
дитячі програми з елементами театралізації
відтворюють перед їх глядачами більш яскраві картини історії країни, що набагато краще
запам’ятовуються маленькими відвідувачами.
Одна з проблем театралізованих екскурсій —
пошук співробітників, які б зголосилися брати у них участь, адже важливе не лише вміння
працювати з відвідувачами, орієнтуватися в
матеріалах експозиції, але й органічно почуватися в історичних костюмах. За час проведення
театралізованої екскурсії неодноразово оновлювався склад учасників, що в ній задіяні (за
підрахунками — 19 осіб разом з дублерами!). На
жаль, останнім часом у нас немає виконавців

двох дуже цікавих чоловічих образів через відсутність бажаючих втілити їх у практику.
На відміну від театру, де глядач, сидячи у
залі, спостерігає за подіями на сцені, музейний
простір дає відчуття реального занурення у певний історичний період, можливість діалогу, все
це відсутнє у класичному театрі. Хоча театралізована екскурсія передбачає певний сценарій,
в межах якого побудоване дійство, персонажі
екскурсії все ж мають змогу імпровізувати (це
теж одна з особливостей нашої екскурсії), що
дає можливість миттєво реагувати на запитання щодо експонатів, пристосовувати сценарій
відповідно до запиту відвідувачів (наприклад,
при роботі з дітьми з особливими потребами).
В минулому (2015) році, із зміною керівництва музею, змінилися й підходи до проведення
костюмованих заходів. Наприклад, було запропоновано замінити музейників професійними
артистами — запросити студентів з театрального
вишу, аби підняти акторський рівень учасників
програми. Так, протягом двох місяців студентівакторів залучали до роботи в музеї по вихідних — вони у відповідних костюмах зустрічали
відвідувачів у залах. Спроба «оживити» експозицію таким чином не була сприйнята відві
дувачами, навіть дітьми, які просто називали
їх «аніматорами». Нам здається, що при таких
форматах втрачається саме те, що відрізняє
театралізовану екскурсію в музеї від музейної
вистави. Та й неможливо за короткий час навчити сторонню людину, навіть талановитого
актора, тому, що музейні працівники здобувають роками, а потім постійно вдосконалюють,
працюючи в музеї з різноплановою аудиторією,
досліджуючи історію експонатів тощо.
Подібні формати театралізованого дійства
також застосовуються у музеях, коли до участі
в екскурсії запрошуються професійні або самодіяльні актори, що не мають безпосереднього
відношення до музею. Зазвичай ними цитуються уривки із літературних творів або мемуарів
сучасників відповідної події, які майстерно доповнюють музейну дію. Такі прийоми подачі матеріалу давно застосовуються в музеях України
(наприклад, у Чернігівському історичному музеї
ім. В. В. Тарновського, з 2008 р.; у музеї «Заповіту» Переяслава-Хмельницького, 2014 р., ін.).
Відомі вони ще з радянських часів, де отримали
назву «комплексних науково-освітніх та ідейновиховних масових заходів музеїв» [7, c. 294]. Великим недоліком такого формату є неможливість
мобільного реагування за запити аудиторії. Подібні заходи вимагають значних витрат часу для
їх підготовки, узгодження деталей між його учасниками. В той же час запроваджений у нашому
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музеї театралізований захід є дуже мобільним.
Були випадки, коли театралізовані екскурсії проводилися у день їх замовлення, за умови присутності усіх виконавців «ролей» на робочих місцях.
Вважаємо, що театралізовану екскурсію слід
розглядати, як окреме явище в музейній науковоосвітній роботі, яке не можна плутати з професійною театральною виставою у приміщенні
музеїв. Такі речі також мають право на існування у музейному середовищі, що доводить досвід
співпраці з театрами таких столичних музеїв, як
«Київська фортеця», в стінах якого відбуваються
вистави навчальної студії-театру «Маскам Рад»,
музею-квартири П. Тичини, де проходить музейний моноспектакль «Сріблясті голуби у небесах»
у виконанні Євгена Нищука. Подібна практика
є і в музеях інших міст України.
Вже зараз науковці-музеологи розрізняють такі
поняття, як «музейна театралізація» на противагу
від «театралізація в музеї», під першим поняттям
якраз мається на увазі застосування в роботі з
відвідувачами деяких театральних прийомів, що
спираються на специфіку музею (використання
експозиції та музейних фондів, залучення співробітників музею в якості виконавців, відповідність
тематики профілю музея тощо) [10].

Музейна практика давно вже підтвердила
актуальність такої форми взаємодії з відвідувачами, як театралізована екскурсія. Практика
також підтвердила, що в музеї слід використовувати театралізацію тільки в органічному поєднанні з тематикою і змістом експозиції [8].
Такі заходи дають змогу музейникам відійти
від академічної форми комунікації з своєю аудиторією, натомість створюється власний оригінальний музейний продукт. Цей продукт цікавий
не тільки самим учасникам, але й глядачам, які
можуть подивитись на нехрестоматійну історію
своєї країни, на буденне життя їх предків.
Рік від року театралізовані екскурсії набувають популярності у світі і в Україні, про що
свідчить і наш досвід. Який формат заходу вибирати — це виключне право його авторів, головне,
щоб кінцевий результат користувався попитом у
споживачів музейних послуг. Кожний музей вибирає найбільш оптимальний формат виходячи з
поставлених цілей та власних можливостей. Тому
доцільним є співіснування різноманітних типів
музейного продукту, які дають змогу збагачувати
повсякденне музейне життя. Головне — постійно шукати нові форми спілкування з музейною
аудиторією.
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The theatrical guided tour: two approaches
І. Vitryk, L. Kotsar
What should theatrical guided tour look like? The article refers to the experience of such tours held at the National
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Проведення театралізованої вистави «Андріївські
вечорниці» як спосіб збереження і відродження
народних звичаїв, свят і традицій полтавського краю
У статті досліджується значення проведення театралізованних свят та обрядів у музейному полі, принципи їх організації та проведення. Представлена методична розробка, призначена для проведення масового
заходу з театралізованою виставою «Андріївські вечорниці», яка створена у рамках музейно-педагогічної
програми «Етнографічні студії з Полтавським краєзнавчим».
Ключові слова: музей, музейний педагог, театралізована вистава, свята та обряди, театралізація, Андріївські вечорниці, калита.

Одним із важливих завдань сучасного суспільства є формування творчої, мислячої особистості. Тому зараз все більше уваги приділяється питанню національно-патріотичного
виховання, розвитку у дітей естетичного сприйняття світу, логічного мислення, творчої уяви,
культури мовлення.
Роль музею у формуванні творчих здібностей визначається тим, що його вплив великою
мірою заснований на зверненні до емоцій. Він
розвиває здатність бачити очима іншої людини,
відчувати свою причетність до історії й культури. Ці властиві музеям особливості повинні
активно використовуватися в організації роботи
з дітьми та молоддю.
Особливе значення в даному випадку має
створення ситуацій, пов’язаних із заглибленням
у минуле чи з нетрадиційним використанням
музейних предметів у сьогоденні [3].
Важливим у роботі музейного педагога є залучення до комунікації у музейному просторі,
проведення культурно-освітньої роботи серед
учнів та молоді.
Сучасний музейний заклад потребує подальшого розвитку традиційних форм діяльності
музеїв, але також необхідним є все більше поширення таких інноваційних для музею форм,
як музично-етнографічні свята, театралізовані
вистави, на яких спілкування серед учнівської
молоді та студентства здійснюється більш природно й невимушено [3].
У ХХІ ст., незважаючи на серйозні історичні та світоглядні зміни, інтерес до традиційної
культури зберігся.
© Кондратенко М. Д., 2016

Театралізовані свята та обряди відображають наше минуле і сьогодення. Головна перевага
театралізованого дійства перед звичайною екскурсією — це активна і обов’язкова задіяність
учасників безпосередньо в події [1].
Театралізовані свята в якості інноваційних
форм у діяльності музею можуть служити серйозною основою і розвиваючого, і комунікативного, і емоційного впливу на учасників вистави.
У сучасному культурно-мистецькому музейному просторі театралізовані вистави користуються популярністю, попит на них постійно
зростає. При організації театралізованої дії
необхідно диференційовано підходити до учасників заходу, тобто враховувати їх вік, інтереси,
життєвий досвід.
Театралізована масова дія передбачає кілька
основних етапів.
Перший етап — підготовка до заходу. Вона
включає в себе широке інформування, різноманітну рекламу свята, розробку сценарію, підбір
виконавців, вибір місця дії.
Другий етап — безпосереднє проведення,
тобто втілення в життя сценарію свята.
Третій етап — активізація учасників після
закінчення театралізованої дії, що включає в
себе проведення різних конкурсів, змагань, обговорення виступів [1].
Особливе місце в святково-обрядовій дії займають народні традиції та фольклор, які передають в емоційно-образній формі історичний
досвід, культурну спадщину.
Важливо використовувати прийоми, що
допоможуть залучити учасників до театра-
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лізованої вистави: костюмування учасників
(стимулює їх активність, дозволяє прискорити
процес адаптації за рахунок рольового спілкування), колективна імпровізація, різні форми
змагань у формі ігрового конкурсу з жартівливим характером (інтелектуального, спортивного, музичного спрямування), ритуальна
дія — є структурним елементом, специфічною
особливістю будь-якого театралізованого
святково-обрядового заходу, що спирається
на народні традиції, створення історичного
тла за допомогою особливостей місця проведення свята [1].
Якщо театралізоване свято повинно відтворити конкретну історичну подію, слід використовувати, крім костюмування артистів,
декорації. Особливо цікавими на сьогоднішній
день у виховному значенні є заходи, пов’язані
з унікальними традиціями і звичаями нашого
народу.
Найпоширенішими театралізованими святами на території нашої країни є популярні досі
язичницькі свята, суміщені з святами православними. Таким є і святкування Андрія, яке
припадає на 13 січня.
Наведемо приклад театралізованого свята,
розробленого у рамках музейно-педагогічної
програми «Етнографічні студії з Полтавським
краєзнавчим».
Дана методична розробка призначена для
проведення масового заходу з театралізованою
виставою.
Тема: театралізована вистава «Андріївські
вечорниці».
Місце проведення: Полтавський краєзнавчий
музей імені Василя Кричевського.
Мета заходу: ознайомити дітей з українськими народними святами, цікавими відомостями,
пов’язаними з національними звичаями, особливостями святкування дня св. Андрія Первозванного, або, як у народі називають, свята
Калити, виховувати любов і пошану до традицій
рідного народу, інтерес до вивчення минулого
рідного краю, прагнення зберегти народні звичаї та обряди, а також сприяти розвитку у дітей
акторської майстерності, культури мовлення.
Завдання заходу:
1. Освітні: відтворення обряду проведення
вечорниць, ознайомлення учнів із звичаями та
правилами святкування Андрія, формування
художніх і акторських здібностей, розширення
кругозору учасників.
2. Розвиваючі: розвиток толерантності, логічного мислення, творчої уяви, спритності і
винахідливості, усного мовлення.

3. Виховні: виховувати бажання відроджувати і оберігати народні звичаї, формувати відчуття краси рідної мови; викликати у дітей бажання
робити добре і мудре, виховувати почуття любові до рідного краю. Виховання взаємоповаги,
взаємодопомоги, кмітливості.
Рекомендований вік: учні старшої школи, студенти.
Учасники вечорниць: учні, науковці, гості.
Форма проведення: театралізована вистава.
Декорація: інтер’єр сільської хати, лави півколом, на столі скатертина в українському стилі,
збоку — піч, рогачі, лопата; на столі макітри, глечики; стіни прикрашено вишитими рушниками.
Реквізити: костюми (з фондових колекцій музею), перстень, вінок, макітри, глечики, тарілки, борошно, два аркуші паперу, ложки, рогачі,
лопати, квач із сажею, рушники, скатертина,
дзеркало, стіл, лави (2), стільці (6), горщик із
землею, хліб, калита, кошик із цукерками, яблуками і горіхами, страви (вареники з картоплею,
сиром, капустою, хліб-сіль, калита, бублики,
цукерки, пампушки).
Технічні засоби: ноутбук, проектор, фонограми пісень, аудіозаписи.
Методи і форми реалізації завдань: у процесі
підготовки і проведення заходу використовувались різні методи навчання: словесні, наочні,
практичні. Застосовувалися індивідуальна і
колективна форми роботи з дітьми з використанням технічних засобів навчання.
Педагогічні технології: активні методи навчання (розігрування ролей).
Результативність: в результаті проведеного
масового заходу поставлені цілі. Учасники театралізованого заходу повинні:
- придбати певний акторський досвід;
- отримати знання: про особливості святкування дня св. Андрія Первозванного, або, як у
народі називають, свята Калити;
- вміти слухати виступаючих та виступати,
швидко відповідати на питання, концентруватися;
- придбати навички працювати в команді.
Сценарій театралізованої вистави
«Андріївські вечорниці»
Дійові особи:
Ведуча.
Читець 1.
Читець 2.
Господиня — літня жінка.
Наталя, Ганнуся, Мар’яна, Оксана, Софійка,
Надійка — дівчата.
Степан, Василь, Іван, Назар, Андрій, Семен — хлопці.
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Хід свята
I. Вступ
Розповідь супроводжується відеорядом  —
екран, проектор, ноутбук.
Ведуча: З давніх-давен наша Україна славиться величними традиційними святами й
обрядами. Кожен, хто не черствий душею, хто
сповнений любові та доброти до української
спадщини, повертається до традицій свого народу. Із прийняттям християнства на Русі впроваджувалися нові святкові дати, проте залишалася
народна обрядова основа, яка впродовж століть
взаємодіяла з християнською обрядовістю. Так
складався сучасний народний календар з християнськими датами і обрядами, доповненими
прадавніми обрядовими елементами.
Одним iз свят, яке завжди відзначали нaшi
батьки, діди, прадіди, було велике зимове свято,
особливо важливе для молоді — день Андрія. Це
свято припадає на 13 грудня i вважається днем
пам’яті одного iз дванадцяти апостолів Христових — Андрія Первозванного. За церковними
переказами святий проповідував християнство
у Скіфії й дійшов аж до Києва, де на одному
з пагорбів поставив хрест i сказав: «Чи бачите
гори ці? Повірте мені, на них засяє благодать
Божа». Згодом там, де він встановив хрест, було
споруджено Андріївську церкву. День Андрія —
дуже цікавий. Від нього вiє чарівною староукраїнською стихією. 3 давніх-давен у ніч на Андрія
дівчата ворожать. Може, не зовсім щиро, та все
ж десь там, глибоко в душі дівчина вірить, що
Андрієва ніч допоможе їй пізнати свою долю —
дізнатися, чи вийде заміж, а чи доведеться знову
дівувати цілий рік. На Андрія неодружена молодь знову задумується над своїм майбутнім,
адже через місяць, після Водохрещі, тобто після 19 січня, почнуться зимові весілля. Тому ряд
магічних ритуалів та гадань направлені на те,
щоб причарувати судженого або дізнатися, чи
відбудеться весілля цієї зими. Більшість продуктів на Андріївські вечорниці приносили дівчата. Кожна дівчина приносила борошно і брала участь у приготуванні калити. Страви в цей
день були пісні: різноманітні каші, капусняки,
горох, голубці, гриби, риба, а надто варенички, з чим їх тільки не готували — з капустою
і картоплею, з смаженою цибулею і квасолею,
вишнями, а також спеціально позначені для
хлопців з сіллю, перцем, мукою, попелом або
клоччям. В Калиті яскраво простежуються дві
сюжетні лінії: перша пов’язана з культом сонця,
друга — із шлюбною магією. Це свято припадає на найбільш темний період року, коли, як
кажуть, день до обіду. Через магічниі ритуали

люди намагалися допомогти сонцю розгорітися.
Найтісніше пов’язаний з культом сонця вогонь,
у тому числі домашнє вогнище, тому на Калиту
так широко використовувались атрибути печі та
знаряддя праці, якими господиня поралася коло
вогню — кочерга, хлібна лопата, рогачі, горня,
сажа. Обрядовий хліб — калита також нагадує
сонце, він обов’язково круглий, як сонце, в середині з діркою, до того ж вимазаний медом.
Золотий мед, принесений бджолами («божими
мухами»), також символізував сонце і широко
використовувався в цей день. Ним намащували
калиту, іноді жартуючи, хлопці вмочали пальці
в мед і мазали дівчатам вуста, щоб солодкі були.
З меду готували і напої на калиту.
За допомогою червоного дівочого пояса або
стрічки калиту підвішували до сволока, перепускаючи пояс через гак для дитячої колиски.
Калита підіймалася вгору. Колись вечорниці
були дуже поширені. На них молодь ближче знайомилася, окремі риси пізнавали і там собі пару
вибирали. Було так заведено, що кожне село і
навіть вулиця мали «свою» хату для вечорниць.
Молодь платила господині борошном, печеним
хлібом, полотном. Чого тільки хлопці не вигадують, щоб тільки дівчатам збитки зробити: біля
хати ниткою снують вулицю, якою з вечорниць
дівчата додому повертаються; ставлять опудала
(середину гарбуза вичищають, «очі» й «рот» прорізують і в гарбуз свічку засвічену вставляють).
Ворота знімають, але неподалік залишають,
щоб батьки швидко вранці знайшли. Хлопці
шибки у вікнах малювали або папером вікна затуляли, – і це було найсмішніше. В хаті темно,
всі сплять, бо думають, що ще ніч.
Ми хочемо, щоб сьогодні ожили перед нами
вечорниці в ніч на Андрія, a ігри, забави нагадали молодість батькам, бабусям, дідусям.
Уявімо собі українське село минулого століття
погожого зимового вечора. Лежать високі сніги,
визвіздилося чисте небо, нечутно підносяться
над коминами сиві димки. То тут, то там загоряються і гаснуть вогники в приземкуватих селянських мазанках. Тихо поскрипує старе дерево,
чи ліниво перегавкуються собаки. Та ось чути
веселий дівочий сміх, гучні голоси парубків —
то молодь збирається на вечорниці [5].
Читець 1.
Шановні гості, любі друзі!
Ми всіх вас раді привітати
У нас, на наших вечорницях,
На нашім святі, в нашій хаті!
Хай м’яко стелиться стежина
Від вас до нашого подвір’я.
Хай сніг не занесе дорогу
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Від вас до нашого порогу!
Хай вам щастить на тій дорозі,
Хай добрі люди вас ведуть.
І вам ми можем обіцяти,
Що нудьгувать не доведеться
На нашім святі в нашій хаті,
Бо звичай в нас такий ведеться!
Українські вечорниці
Починаєм вже не раз,
Хай і сміх, і пісня ллється
В серці кожного із нас.
Гей, на наших вечорницях
Хто сумний — розвеселиться!
Співи, танці, небилиці –
Гарні будуть вечорниці [4].
Читець 2.
Обійдіть весь світ безмірний
І скажіть, в якій країні
Так зберігся скарб безцінний,
Як у нас на Україні?
Просим всіх на наше свято,
Превелике, пребагате,
Від зірниці до зірниці,
Хай лунають вечорниці [4].
II. Основна частина
Українська світлиця: покуть, рушники над іконою, вікном, дзеркалом. Стіл, лави, стільці. Тихо
лунає запис української народної пісні «Місяць на
небі».
Господиня заходить до світлиці, стає біля столу.
Господиня: Вже сонечко за хмари сідає, але ні
дівчат, ні хлопців ще й досі немає. Щось вони
забарилися, адже не може бути, щоб усі застудилися! Ні, непевно, вже скоро прийдуть до моєї
хати Андріївські вечорниці справляти.
Сідає на стілець, зітхає.
Ох, як мені тяжко-важко чекати-виглядати.
Вже ж таки прийдуть, пожартують, мене розвеселять. З ними свою молодість згадаю, бо ще
дотепер за нею страждаю.
Було, що і я на вечорниці ходила, там і свого
Іванка зустріла й полюбила. Але його забрала
від мене могила. Не довелося мені своїх діточок
мати, от і радію, коли чужі діти приходять до
хати [6].
Встає, підходить до вікна, ніби у вікно заглядає.
О, вже на небі зіроньки ясненькі й місяченько
засвітив, а час так довго тягнеться, ніби хтось
стрілки на годиннику зупинив.
Підходить до дзеркала, дивиться у нього, поправляє на голові хустку, і промовляє:
Була я колись молоденька, як смерічка, тоненька, чорноброва і хороша, а личко червоненьке, як рожа. А це намисто (бере його руками)
мені Іванко подарував, коли вперше поцілував.

Я цей день буду до самої смерті пам’ятати, лишень його єдиного буду кохати [6].
Сідає за стіл і зажурено схиляє голову на руку.
Аж тут стукають. Господиня враз від гадок
невтішних прокинулася і зразу розвеселилася.
Радісно промовляє:
Ой, йдуть соколята: холопці та дівчата. Біжу
двері відчиняти [6].
Підходить до уявних дверей і відчиняє їх. Весело
заходять дівчата і кланяються господині, стають на півоберта до глядачів.
Наталя: Добрий вечір у вашій хаті, будьте
здорові й на добро багаті.
Ганнуся: Ми побачили, що у вас вогник не
погас.
Мар’яна: І сказали Катрусині сестриці, що у
вас будуть вечорниці.
Господиня: Так, дівчатонька любенькі, мої
кралі солоденькі. Я давно вже вас чекаю, у віконце виглядаю. Тож усіх добром благословляю
не на день і не на рік, а на цілий-цілий вік!
Надійка: Спасибі, пані, на доброму слові,
будьте веселі, щасливі й здорові.
Ганнуся: Та сьогодні ми прийшли до вашої
хати, щоб вас розвеселити, собі відпочити та
пожартувати [6].
Оксана: Але щось хлопців наших не видати.
Господиня: Швидше роздягайтеся й хто має
бажання, то я тим відразу дам роботу.
Дівчата знімають хустки, юпки, віддають Софійці, заносить за покуть. Ганнуся і Надійка
беруть скатертину із-за покуття, застеляють
стіл, Софійка виносить хліб на рушнику, Оксана
несе кілька тарілок на стіл, Мар’яна — ложки.
Наталя поправляє лави і стільці.
Мар’янка: Дівчата, не галасуйте, а мене послухайте. Моя бабуся розповіла, і я дуже добре
запам’ятала, як колись давно вечорниці на Андрія ворожили.
Надійка: Мені мама розповідали, що дівчина
свій чобіт скидала та й із заплющеними очима
його від себе кидала. Коли кидала, то стояти
на одному місці мала. А інші дівчата дивилися, в який бік чобіт халошею упав, то з цього
боку й буде її наречений. Або ж вибігали дівчата
на подвір’я і навмання біля частини плоту чи
паркану ставали, кілки рахували та так промовляли: «Молодець, старець». Останній кілок
обов’язково оглядали. Якщо кілок тоненький і
рівненький, то тій дівчині випаде хлопець молоденький; а коли кривий і товстий, то хлопець
буде такий; а якщо кілок з товстою корою, то суджений буде багатий, грошовитий та з бородою.
Це найвеселіша ворожба. Дівчата одна з одної
кепкували, жартували… Вірили — не вірили, а
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все ж трішки хвилювалися, бо вийти заміж за
молодого хлопця всі бажали.
Ганнуся: А мені старша сестра розказувала,
що брали чобіт у дівчини, від стіни до порога
переставляли і так промовляли: молодець, удівець, буду дівувати, — і як вийде, то таку долю
ця дівчина буде мати. Давайте спробуємо… Надійко спробуй…
Переставляють чобіт і приказують.
Надійка: Молодець, удівець, молодець, удівець, молодець…
Ганнуся: Поталанило, за парубка вийдеш!
Наталя: А мені бабуся казала, що виходили
дівчата одна за одною на подвір’я і примовляли:
О, Святий, добрий Андрію,
Я лишень на Тебе маю надію!
Дуже хочу знати,
Звідки нареченого маю виглядати?
Так тричі промовляла і з надією на гавкіт собаки чекала. З якої сторони почує гавкіт собаки,
то з цієї й буде її наречений.
Лунає аудіозапис гавкіту собаки.
Господиня: Чуєш, Наталочко? Звідкись і твоя
доля озивається.
Оксана: А ще розповідали, що на дзеркалі
долю свою впізнавали. Стверджували, що дзеркало долю віщує, але не кожна дівчина ворожитиме, бо треба бути відважною. Дівчина має
бути тільки сама, щоб нікого не було в кімнаті.
Треба сісти перед дзеркалом, а з обох боків свічки засвітити й такі слова тричі говорити:
Я тебе, дзеркало, питаю,
З ким я свою долю злучити маю?
З’єднати з Іванком прошу,
Бо його в серденьку ношу.
Тоді відвернутися від дзеркала та із заплющеними очима знову промовляти: «Святий
Андрію, допоможи, Судженого мого покажи!
Ворожу на свій вінок, Прошу захисту від зірок!
Дай, Боже, шлюбу дочекати, Мене з Іванком
звінчати». Відтак зразу різко повернутися і на
дзеркало подивитися, але не жахнутися. Адже
в дзеркалі може бути не обличчя Івана, а незнайомого пана.
Софійка: Коли, дівчата, будемо лягали спати, то так зробимо, щоб мати змогу в сні свого
судженого оглядати: під ліжко поставимо миску
з водою, а зверху треба дощечку покласти (ніби
кладка через річку) і просити:
О дай же, Боже, молодій мені,
Щоб приснився мій суджений уві сні.
І Тебе, Святий Андрію,
Я прошу, як умію:
Святий Андрію, допоможи,
Мене сьогодні не залиши!

Ой ти, місточок, та не хилися,
А ти, Іванку, мені приснися.
Перейди річку — биструю воду,
Й веди до шлюбу мене, молоду.
Перед тим, як заснути, треба декілька разів
так промовляти. Зрозуміли!
Надійка: Дівчата, щоб знати, яку професію
буде суджений мати, то треба нам піти на город
і землю розкопати, в пригорщі набрати, до світлиці принести та її гарно розглядати.
Дівчата по черзі обирають предмети з землі, яка
в горщику.
Якщо знайдете тріску, то майбутній чоловік
буде теслею; якщо залізо чи цвях — буде ковалем,
якщо скло — склярем. А якщо земля без домішок, то буде хліборобом. Ниточку чи стебло віднайдете, то суджений буде добрим сім’янином,
пір’я — вчений чоловік, камінчик — впевнено
йтиме до мети, вуглинка — нещасливий шлюб.
Софійка: Ворожать ще так: дівчина насіння коноплі набирає, виходить на подвір’я і так
промовляє-співає:
О, Святий Андрію,
Конопельку сію…
Сорочкою заволочу,
Бо заміж вийти хочу…
А як усе розсіє, то зразу насіннячко збирає,
яке розсівала, в світлицю приносить і рахує.
Якщо буде парна кількість зернин, то скоро буде
ця дівчина у парі жити.
Наталя: Та ще: на вулицю дівчата вибігають
і першого зустрічного зупиняють, у нього ім’я
питають. Вірять, що таке ім’я буде у майбутнього чоловіка.
Ганнуся виносить глечик із гілочкою вишні.
Ганнуся: А я сьогодні дівчата поставила у воду
гілочку вишні. Коли розквітне до Різдва, то буду
щаслива. Ставила гілочку у воду і приказувала:
Святий Андрію,
Маю на Тебе надію:
Дай, щоб вишня зацвіла,
А мою долю на поріг привела.
Мар’янка: Дівчата дуже прагнули знати: багатого чи бідного чоловіка будуть мати. Для
того брали навмання поліно і його розглядали.
Якщо поліно сукувате, то чоловік багатий буде,
а якщо — гладеньке, то бідний посватає. Підемо
до печі — перевіримо!
Лунає стукіт у двері. За сценою голоси хлопців.
Мар’янка підходять ближче до дверей. Іванко
колядує («Відчиняйте двері».Колядка. Українська
народна пісня).
Іванко:
Відчиняйте двері,
Пускайте до хати,
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Ми вам будем українську
Коляду співати!
Степан: Дівчата, до хати впустіть, двері відчиніть!
Мар’янка: А ви нас гарненько попросіть!
Василь: Коли ваша ласка, то будь ласка, впустіть нас до хати.
Іванко: Ми хочемо з вами «Андрія» справляти [6].
Господиня: О, дівчата! Хіба то вечорниці без
хлопців? Ми їх будемо пригощати, а вони нас
звеселяти. Заходьте, соколи, без вас вечорниці
не відбудуться ніколи. Спішіть і нам цікаве розкажіть. Де ви бували і що чували? Будьте сьогодні разом із нами [6]!
Заходять хлопці у світлицю, вклоняються.
Господиня біля столу, дівчата праворуч від неї,
хлопці — ліворуч, напівоберта до глядачів.
Василь: Добрий вечір, пані Маріє!
Іванко: Добрий вечір, шановні дівчата. Від
вашої присутності навіть побільшала хата.
Степан: І сказати ще треба, що ви ніби зіроньки з неба.
Назар: Ми вам привели Андрія.
Хлопці розступаються, на передній план виходить Андрій, кланяється дівчатам.
Надійка: О, та без Андрія не може обійтися
сьогоднішня подія.
Господиня: Прошу до кімнати, прошу сідати!
Андрій: Ви хочете вірте, хочете ні, але коли
ми до вас йшли, то під вербою цукерки, горіхи
та яблука знайшли [6].
Ставить на стіл кошик із ласощами, дівчата по
черзі заглядають у нього.
Мар’янка: Де? Де?
Наталя: Ану, покажіть!
Ганнуся: Ой, та ви нас не смішіть! Адже всі
знають, що цукерки, горіхи та яблука на вербі
не виростають.
Бере кошик, заносить за покуть.
Назар: Е, щоб хто не казав, але я знаю: ці
дарунки Святий Андрій прислав.
Дівчата і хлопці сміються, наперебій дякують за
гостинці.
Надійка: Оксано, піди й принеси дві тарілки
та два аркуші паперу.
Хлопці підходять до дівчат.
Андрій: Що сталося?
Мар’янка: Та в нас, дівчат, давно так повелося, що маємо хлопців веселити.
Ганнуся: Коли ви сміливі й жартівливі, то я
пропоную вам очі хусткою зав’язати й на стілець
сідати.
Мар’янка: І все, що я скажу, робити. Якщо
хтось із вас із тарілки здмухне гроші, тоді того

нагорода чекає: поцілує найвродливішу дівчину, хоч у нас усі дівчата вродливі.
Андрій: Добре, добре, я не заперечую.
Степан: А мені чому згоду не дати, коли кого
захочу буду цілувати?!
Дівчата підсміхуються, а хлопці на стільці сідають один навпроти одного й чекають. Ганнуся їм
обом очі хусткою зав’язує, а Мар’янка приказує.
Мар’янка: А тепер починайте, гроші з тарілок
здувайте!
Ганнуся і Оксана швиденько папір і гроші з тарілки забирають, а там борошно. Один на іншого
дує і не знають, що дівчата з них кепкують, а
коли їм очі розв’язали, то вони свого вбрання не
впізнали. Біля них хлопці й дівчата зійшлися, за
ними спострігають, сміються, що далися дівчатам себе обдурити. Всім весело, а їм непереливки. Андрій та Степан зрозуміли, що вже пізно
щось робити і також один з одного сміються: що
треба їм тепер побіленими ходити. Але дівчата
їх обох в біді не залишають, а одяг чистять і обличчя хустинами витирають.
Степан: О, я на таке й не сподівався.
Андрій: А я знав і, бач, на гачок дівчатам попався.
Знову сміх і жартівливі зачіпки хлопців з дівчатами, прибирають стільці.
Мар’янка: Давайте спробуємо поворожити.
Я беру глибоку тарілку, трішки води наливаю,
а хто з дівчат хоче свій перстень кинути, то хай
кидає, а який хлопець цей перстень витягне вустами, той цю дівчину кохає.
Підходить Наталя, свій перстень у тарілку
кидає і хто піде перстень витягати спостерігає,
Назар підходить, воду з тарілки випиває і перстень витягає. Віддає перстень Наталі.
Назар: Я прошу перстень прийняти, а як йтимеш додому, то прошу мене зачекати.
Наталя (сором’язливо): Добре, дякую, я буду
тебе чекати.
Всі плескають в долоні, жартуючи, що скоро про
їхнє весілля почують. Дівчата і хлопці біля них
стоять.
Софійка: Ану, Наталко і Надійко, скоріше
до мене біжіть. Я вам таємницю розкрию, але
нікому не кажіть.
До Софійки підходять дівчата, шепочуть.
Надійка: Ну, що скажеш?
Наталя: Тоді починаймо, часу не гаймо.
Софійка: Давайте разом хлопців гукнемо!
Надійка: Хлопці-молодці, а чи зможете ви
наші загадки розгадати?
Підходять хлопці.
Андрій: А чому б ні? Ще такого не було, щоб
наше товариство та чогось не знало.
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Іванко: Я всі загадки знаю.
Василь: І я також надію маю.
Наталя: У нас умова.
Степан: А яка?
Софійка: А така! Якщо хто не відгадає, то заспівати чи затанцювати, або щось цікаве розповісти нам має, або цукерки для всіх купує.
Андрій: Добре, ми згодні.
Василь: Ми на вашу умову пристаємо.
Іванко: Нас не лякають ваші жодні умови.
Степан: Але, якщо ми всі загадки відгадаємо,
то ви будете певні, що наші старання будуть недаремні.
Софійка: Добре, якось буде. От вам і перша
загадка! А чи буде розгадка?
Що у хаті всі цінують: і старий, і малий? [5]
Хлопці: Горнятко.
Дівчата: Відгадали!
Надійка: Тато високий, мама широка, син
зрячий, невістка сліпа. Що це? [2]
Семен: Небо, земля, день, ніч.
Дівчата: Відгадав!
Мар’яна: Чому багато води у морі? (Бо її ніхто
не п’є).
Хлопці: Мовчать.
Дівчата: Не відгадали, розказуйте жарт!
Іванко розказує гумореску.
Наталя: А цю загадку відгадаєте? Скатертина
біла увесь світ закрила. Що це?
Степан: Сніг.
Дівчата: Відгадали!
Софійка: А ось цю не відгадаєте. Мати — гладуха, дочка — краснуха, син — кучерявий.
Степан: А от і цю відгадаю! Піч, вогонь, дим!
Господиня входить з мискою пампушок, ставить
на стіл і промовляє.
Господиня: Добре, дівчата, досить вже, адже
ви до схід сонця вставали, з двадцяти криниць
воду набирали і пампушки на олії місили та у
Святого Андрія доброї долі просили. Кожна дівчина в одну пампушку свою помітну річ вкладала, щоб сьогодні свою долю вгадала. А ви знаєте, що спочатку хлопці пампушки вибирають.
І якщо хлопці виберуть пампушки з начинням,
то ті дівчата щасливі будуть.
Хлопці вибирають з миски пампушки, надкушують і зразу помічену річ шукають. У кого є
щось, то всім показує, а дівчата впізнають свою
позначку. Тоді всі беруть пампушки та зі смаком
їдять, бо вже зголодніли. Надійка виходить за
покуть.
Софійка: Добре, подивимось хлопці, як ви
зараз будете калиту кусати! Вирішують, що буде
Калитинським — Василь, писарчуком — Андрій і

Коцюбинським — Семен, Степан. Надійка заносить калиту на рушнику.
Господиня: Ось і калита готова!
Оксана: Яка ж вона гарна!
Наталка: А ще принесли і квача з сажею!
Дають у руки Андрію.
Разом: А де ж ми калиту причепимо?
Господиня: А ось до цієї палиці. Допоможіть
мені.
Прив’язують калиту стрічкою до палиці.
Мар’яна і Ганнуся дають її Василеві. Калита
підіймається вгору.
Василь: У небо, наша калита, у небо,
А ти, сонечко, підіймись
Та на нас подивись.
Ми калиту чіпляємо,
На місяць поглядаємо,
Свою долю-радість закликаємо [5].
За вільний кінець стрічки калиту притримує
пан Калитинський (Василь), дотепний парубок
або й дівчина, котрі вміють розсмішити громаду. Поруч стоїть писарчук (Андрій) із горням з
розведеною олією або водою, сажею в одній руці і
гарненьким квачем у другій. На долівці навхрест
покладені коцюба і рогач. Парубки повинні по
черзі «витанцювати» кочергу (Степан, Семен) —
затанцювати швидкий танок, перестрибуючи
через кочергу і рогач таким чином, щоб не зачепити їх. Парубок, який вправився з цим завданням, брав кочергу, сідав на неї верхи, як на коня,
підстрибуючи під’їжджав до калити. При цьому
між паном Калитинським і паном Коцюбинським
(так величали парубка на кочерзі верхи) відбувалася розмова.
Андрій: Ну тоді, хлопці і дівчата, почнемо!
Хто хоче калиту кусати?
Хлопці (хором): Я хочу!
Назар: А чи пам’ятаєте ви умови наших змагань? Пан Калитинський повинен розсмішити
пана Коцюбинського. Існує правило, що пан Коцюбинський може кусати калиту тільки тоді,
коли витримає всі жарти і не посміхнеться.
А якщо ж посміхнеться, то квача із сажею отримає [5].
Василь: Я — пан Калитинський. А ти хто?
Семен: А я — пан Коцюбинський.
Танцює (лунає жвава українська мелодія: запис — українська народна танцювальна мелодія
«Гопак-коло» у виконанні Національного оркестру народних інструментів України), а потім бере
кочергу і «їде» на «ній», немов на коні.
Василь з Семеном та Андрієм:
– Добрий вечір, пане Калитинський!
– Здоров будь, пане Коцюбинський
– Чого пожалував?
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– Калиту кусати.
– А я буду по зубах писати!
– А я вкушу!
– А я впишу!
– Ой чи впишеш, чи ні, я на білому коні.
Іванко (намагається насмішити):
Коли б я був полтавський соцький,
Багато б дечого зробив,
Зробив би так, щоби жилося
Всім людям добре, напримір:
Поставив би я скрізь дерева
Медових пряників самих,
І ніжки з холодцю, свинячі,
Щоб з часником росли на них.
Замість лози — росли б ковбаси,
А листя все було б — млинці,
Земля була б з самої каші
Та з добрих свіжих потрохів.
У Чорнім морі — запіканка,
Сивуха б у річках текла,
В Дунай би напустив слив’янки,
А дно зробив би я із скла.
Ставки б з сметаною стояли,
З лемішки з салом береги,
В ставках вареники б стирчали:
Товсті, гарячі і пухкі...
Усі криниці — з добрим квасом,
Та й на печі, щоб не ходить,
Щоб чоловік з похмілля часом
Міг до безтями його пить.
Одежі вже було б не треба,
Панам не треба кунтушів,
Ходили б, як святі по небі,
В одних сорочках, без штанів.
Усі жінки і молодиці
Знову дівчатами були б:
Тонкі, високі, блідолиці.
Погані в світі не жили б.
А ми сиділи б та гойдались,
Мов діти в люльці уночі,
Спокійно б раю дожидались,
Задерши ноги на печі…
Ну, годі!.. Треба б замовчати,
Щоб хто ще шиї не набив…
Коли б я був полтавський соцький,
Усе б дочиста це зробив [2, с.33].
Всі: Брешеш!
Іванко: Хто? Я брешу?
Всі сміються. Сміється і пан Коцюбинський,
за що дістає квача по пиці від Андрія.
Василь: Я — пан Калитинський! Хто іще хоче
бути паном Коцюбинським?
Степан: Я хочу!
Танцює (лунає жвава українська мелодія: запис — українська народна танцювальна мелодія

«Гопак-коло» у виконанні Національного оркестру народних інструментів України), а потім
бере кочергу і «їде» на ній, немов на коні.
Василь з Степаном і Андрієм:
– Добрий вечір, пане Калитинський!
– Здоров будь, пане Коцюбинський!
– Чого пожалував?
– Калиту кусати.
– А я буду по зубах писати!
– А я вкушу!
– А я впишу!
– Ой чи впишеш, чи ні, я на білому коні.
Софійка: Ось послухайте, що я вам скажу!
Тільки цур не перебивати і «брешеш» не казати.
Було це тоді, коли мого батька ще не було на
світі, а ми з дідом вдвох на печі жили, та й добре жили, хліб сіяли, та було у нас п’ять курок
дійних та сім півнів їжджалих [2, с. 30].
Коцюбинський стримується, не сміється, кусає
калиту.
Парубків, яким вдалося скуштувати калиту,
величали Андріями, на голову їм дівчата одягали
вінки з барвінку, прикрашені колосками жита,
пшениці, пучечками калини, і цілували в уста.
Ганнуся і Мар’яна цілують Степана, одягають
вінок.
Оксана: Ось бачите, хлопці та дівчата, який
гарний у нас пан Коцюбинський. А тепер всі
калиту покуштуємо!
Лунає жвава українська мелодія (запис — українська народна танцювальна мелодія «Гопак-коло»
у виконанні Національного оркестру народних
інструментів України). Оксана розламує калиту і
роздає всім дійовим особам та глядачам у залі.
Господиня: Ой, дітоньки мої любенькі, вже
на дворі скоро день біленький, вас давно вдома
батьки чекають, спокійного сну не мають. Вже
б годилося йти спати, бо ранком треба всім до
церкви йти. У Святого Андрія, бо День його,
просити-благати для себе благодаті. Щоб в усіх
збулася надія й найзаповітніша мрія, — а для
того має бути в кожного сильна віра.
Усі збираються, дякують господині за гостину та за теплу хатину.
Андрій: Дякуємо гречно, пані Маріє, що нас
у хату свою пустили. Дай вам, Боже, здоров’я і
щоб щасливо до ста літ прожили [6].
Надійка: Перш ніж піти з такої гостинної
хати, ми маємо господині щиро подякувати та
низенько вклонитися!
Ганнуся: Бувайте здорові й багаті, нехай мир
і спокій буде в кожній хаті!
Господиня:
От поволі затихають наші вечорниці.
Не забудьте ви дороги у наші світлиці.
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Хай любов і щире слово душу вам зігріє.
Пам’ятайте вечорниці в ніч на Андрія [8].
Дівчата і хлопці: Запам’ятаємо.
III. Висновок.
Говорять по рядку всі учасники.
Семен: На всі світи й віки ти озирнись,
Степан:Де слово перше вимовив колись,
Андрій: Де пісня мамина і пестила, і гріла,
Василь: Ввійшла життям у душу і у тіло.
Іванко: Живила серце соком на порозі,
Назар: Водою й хлібом з житньої зорі [7].
Всі учасники і глядачі виконують духовний
гімн України.
Духовний гімн України
(музика Миколи Лисенка, слова Олександра
Кониського).
Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многії, многії літа.
Після свята необхідно проаналізувати і підвести підсумки заходу, щоб відзначити вдалі і
невдалі моменти в його проведенні.
У результаті участі дітей у театралізованих
заходах відбувається ефективне засвоєння досягнень національної та світової культури, загальнолюдських знань, способів поведінки і діяльності, це сприяє збереженню і відродженню
народних звичаїв, свят і традицій краю.
Театралізація створює зорове сприйняття
історії, підвищує емоційну оцінку культурноісторичної пам’ятки, народного звичаю та обряду. При театралізованому святі відбувається
взаємодія інформаційно-логічного та емоційнообразного впливу, що відбивається в єдності
форми і змісту театралізованого дійства.
Проведення театралізованих вистав у музеї
сприяє залученню до музейного поля якомога
більшої кількості відвідувачів, зміцненню контактів між музейними та освітніми закладами.

Д жерела та літерат у ра
1. Ізотова М. А., Матюхіна Ю. А. Інновації в соціокультурному сервісі і туризмі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrdoc.com.ua/text/14412/index-1.
html?page=4.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний
нарис. — Київ: АВПТ «Оберіг», 1993. — 590 с.
3. 	Основні форми й методи організації вільного часу учнівської молоді [Електронний ресурс] / укл. О. І. Митрохіна. — Режим доступу: www.bht.edukit.kherson.ua.
4. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://wiki.
soippo.edu.ua/index.php?title=Андріївські_вечорниці.
5. Електронний ресурс. — Режим доступу:

ht t p:// lebedy n-school 5.n a rod.r u/pred met/u k r a i n ia n /
dunaj/1/3.pdf.
6. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://uk.xlibx.
com/4kulturologiya/1240164 – 4-vipusk-11-k viten2010-biblioteka-profesiyno-tehnichnogo-nasha-adresaviddilennya-zmistu-pto-navchalnogo-zakla.php.
7. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://szenki.
i n.ua/i ndex.php/scenar i i/stsenar i i-andr i ivsk yk hvechornyts/616-andriivski-vechornytsi-v-shkoli-sviatokalyty.
8. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.
br.com.ua/referats/scenarios/85958–3.html.

Carrying out a theatrical performance «Andrew Evening Party» as a way of preservation and revival of folk customs,
holidays and traditions of Poltava region
M. Kondratenko
The article observes the importance of carrying out the theater festivals and rites within the museum, as well as
the principles of their organization. The article provides a methodical development how to carry out a public holiday
with a theater performance «Andrew Evening Party», made as a part of museum educational program «Ethnographic
Studies in association with The Poltava Museum of Local Lore ».
Keywords: museum, museum pedagogue, theater festival, holydays and rites, theatricalization, Andrew Evening
Party, kalyta.
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До питання інтерактиву
(на основі етнографічних за ходів Полтавського
краєзнавчого музею імені Васил я Кричевського)
У статті йдеться про використання загальноосвітніх взагалі та музейно-педагогічних зокрема методів і
прийомів у інтерактивних етнографічних заходах про народне мистецтво Полтавщини.
Ключові слова: музей, комунікація, музейна педагогіка, метод, прийом, інтерактивний захід, народне
мистецтво, Полтавщина.

Успішне вирішення багатьох життєво важливих завдань у сфері охорони та збереження культурних надбань залежить від рівня освіченості,
комунікативності та компетентності громадян.
Цьому сприяє освітня функція музею, що дає
змогу проектувати, розробляти та втілювати у
життя музейно-педагогічні програми та проекти, які мають не лише інтегруючий характер, а
й дозволяють реалізувати нові навчальні та виховні стратегії, виходячи з відомого гасла американського філософа та педагога Дж. Дьюї: «освіта через діяльність» [2]. Співпраця у просторі
музею створює умови для вияву особистісного
«я» людини, що пізнає світ, здобуває знання, намагається осягнути багато нових речей, цікавої і
потрібної інформації, спрямована на формування здатності переносити набутий різноманітний досвід до простору реального життя. Така
діяльність виходить за рамки етнографії, вона
об’єднує та інтегрує культурологію, музеологію, історію, літературу, філософію, психологію,
мову, етику, естетику. Можливість застосування
нових ідей у цьому контексті втілюються у безмежну кількість комбінацій, що залежать від
обізнаності, фаховості та професійності посередника між матеріалом навчання, учнями та
музейними експонатами (музейний науковець,
педагог, вчитель, вихователь, викладач), запропонованих тем музейних занять та обраних методів взаємодії. Це сприяє доступності подання
музейного матеріалу для різновікової аудиторії.
У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського науковці науково-дослідного
експозиційного відділу етнографії сформували
музейно-педагогічну програму «Етнографічні
студії з Полтавським краєзнавчим», метою якої
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є через сукупність різних напрямів і форм роботи сприяти формуванню ціннісного ставлення
до культурного надбання, всебічного розвитку
особистості учасників.
Музейна експозиція, як основа музейної
комунікації, дає широкий простір для впровадження в сучасних музеях екскурсій, занять
та лекцій, що мають інтерактивний характер,
реалізують навчальну та пізнавальні цілі музейної діяльності, а головне — слугують засобом
спілкування представників різних соціокультурних груп сучасного суспільства [6]. Музейники намагаються активно включати відвідувачів
в експозиційний простір за допомогою завдань,
запитань, квестів; пропонують самостійно дійти певних висновків або створити новий культурний продукт. Відтак практично реалізується
концепція «музею, привабливого для відвідувачів», у якому експозиційний простір є не просто місцем, де можна побачити експонати, але
й територією спілкування й співтворчості [8].
Власне термін «інтерактив» походить від
англійського «interact», де «inter» — взаємний,
«act» — діяти, тобто інтерактивний — здатний
до взаємодії, діалогу [9, с. 3]. Це пізнання через
емоції, дію, участь в процесі. Таким чином прагнемо надати відвідувачу можливості займатися
тим, що його цікавить, створити умови для самореалізації — що і є втіленням завдання сучасного музею. Така робота проводиться у декількох
основних напрямках: інформування, навчання,
розвиток творчості, спілкування і відпочинок [4].
У рамках сформованої програми уже кілька
років поспіль проводиться цикл інтерактивних
заходів про види народного мистецтва Полтавщини на основі календарної обрядовості, роз-

43
роблених авторкою. Знайомлячи дітей зі справжніми шедеврами, створеними майстрами,
прагнемо поліпшити їхнє емоційно-естетичне
і духовно-моральне виховання. Підґрунтям
для цього слугує мистецтво — найвищий прояв творчості народу, яке він зберіг і проніс через століття. Українські, зокрема, полтавські
народні промисли і ремесла — це величезний
світ духовної і матеріальної спадщини етносу,
набуток художніх ідей численних поколінь народу, дорогоцінна скарбниця, що поєднує в собі
духовно-матеріальну діяльність людини, виражену в художніх творах. Детальніша інформація
про заняття вміщена у поданій нижче таблиці.

з використанням наочності значно збільшила
запам’ятовування матеріалу (14–38%), активні
форми отримали найвищі результати (дискусійні групи — 50%, практика через дію — 75%,
негайне застосування знань — 90%). Розробки
елементів такого навчання є в працях українських педагогів: В. Сухомлинського, А. Макаренка, К. Ушинського, В. Шаталова [7, c. 12].
Інтерактивні технології сприяють закріпленню в учнів потрібних навичок: думати, розуміти
сутність речей, осмислювати ідеї й концепції
і вже на підставі цього вміти шукати потрібну
інформацію, тлумачити її і застосовувати за
конкретних умов.

Такі заняття мають свої закономірності та
особливості. У процесі інтерактиву передбачається моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання
проблем у атмосфері співпраці і взаємодії, порозуміння і доброзичливості.
Понад 2400 років тому китайський філософ
Конфуцій наголошував: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю,
я розумію» [7, с. 14]. Необхідність використання
активних методів навчання, які впливають не
лише на свідомість учня, а й на його почуття,
волю і уможливлюють різке збільшення відсотка
засвоєння матеріалу, підтверджують результати
досліджень американських вчених цього питання у ХХ ст. Так, пасивна форма — лекція (5%)

Для підготовки подібного заходу потрібно
заздалегідь глибоко вивчити й обміркувати
матеріал, ретельно спланувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників,
готувати питання і можливі відповіді, розробити критерії оцінки ефективності заняття: мотивувати учнів до вивчення теми шляхом добору
найцікавіших випадків, проблем, оголосити
очікувані результати (мету) заняття і критерії
оцінки роботи учнів; передбачити різні методи
привернення уваги учнів; налаштування їх на
роботу, підтримання дисципліни, необхідної
для нормальної роботи аудиторії [7, с. 15].
Заходи «Свято Наума: йду в науку до майстра», «Свято Покрови. Лава на лаву — козацька
забава», «Свято вишивки: «На Варвари узори
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розквітали» та ін. розроблялись і проводились
на свята календарного циклу.
По можливості перед кожним заходом учні
запрошуються на оглядову екскурсію по відділу
етнографії, що дає змогу уникнути інформаційного нагромадження на занятті. Для молодших
школярів проводимо ознайомлення з експозицією,
користуючись розробкою колеги Наталії Сахно з
елементами квесту, що втілюються у віршованих
загадках на означення мистецького твору, який
знаходиться у залах, де відбувається показ. Для
дітей середнього шкільного віку додаються тематичні питання (Яку функцію виконував каганець?
Використовувався для освітлення оселі у темну
пору доби). За відповіді обидві категорії екскурсантів отримують картки з літерами і в кінці екскурсії складають з них слово на позначення поняття, яке стосується видів народного мистецтва.
Наприклад, «Назвіть матеріал, з якого шили сорочки. Полотно» (для молодших), «Назвіть особливу склоподібну речовину, якою покривають
керамічні вироби. Полива» (для середніх). Треба
зазначити, що квест (від англ. quest — «пошук») —
синонім активного відпочинку, різновид активних інтелектуально-логічних ігор, основою якого
є послідовне виконання заздалегідь підготовлених
завдань командами або окремими гравцями. Ця
ігрова форма роботи має багато можливих варіантів використання, чимало позитивних моментів.
За змістом квести можуть стосуватися певної тематики, це відгадування непростих і несподіваних
загадок (завдань). В ідеальному варіанті квест — це
командна гра, для якої потрібна координація дій
усіх гравців. У квесторів (учасників квесту) гра
розвиває активність, амбіційність, комунікабельність, креативність. Гра триває, поки всі завдання
не буде виконано [4, с. 19]. При організації екскурсії подібним чином екскурсант одержує можливість виступати не в ролі пасивного споглядальника й споживача інформації, не як об’єкт виховного
впливу, а як рівноправний співрозмовник, активний учасник діалогу, у ході якого відбувається його
самонавчання й саморозвиток, включаються механізми творчої, внутрішньої активності.
Взявши за основу класифікацію музейнопедагогічних методів та прийомів сучасного
дослідника Олексія Караманова [1], охарактеризуємо розроблені заходи. Організуючим фактором на заняттях є співпраця з усім класом у
першій частині і розподіл на групи (гурти, курені, цехи) для виконання завдань, де кожен
учасник отримує тематично оформлений бедж з
власним ім’ям (особистісний підхід) — у другій,
виконання творчої практичної діяльності з використанням щойно набутих знань — у третій.

«Свято Наума…» розраховане на цільову аудиторію — учнів 4–5-х класів (15–30 учасників).
За структурою захід поділяється на три частини:
1. Розповідь про пророка Наума, традиції та
обряди, пов’язані з цим святом, що супроводжується фоторядом (словесний метод).
2. Випробування для учасників для здобуття статусу учня майстра (пропонуються цехи:
«Ложкарі» (різьбярський), «Монетки» (гончарський), «Човники» (ткацький), «Мережки» (вишивальний):
— Коротке ознайомлення з видами народного мистецтва через показ слайдів з коментуванням і наступним завданням (вказати, з якого
матеріалу виготовлений виріб на зображенні
за допомогою сигнальних карток (1 — жовтого
кольору, із символічним зображенням ложки —
дерево; 2 — оранжевого кольору, із символічним
зображенням глечика — глина; 3 — червоного
кольору і з символічним зображенням рушника — тканина) — прийоми руху і порівняння.
— Тематичні загадки.
— Тематичні прислів’я (фрази розділені на
дві частини і надруковані на картках різного кольору — початок (блакитного, пронумеровані),
закінчення (жовтого), учасники отримують усі
картки, по черзі зачитують початок і здогадуються, у кого завершення) — прийом порівняння.
— «Послухай і склади». Учні прослуховують
три окремі аудіофайли — вірші про дереворізьблення, гончарство, ткацтво, потім з букв, які
отримують у конвертах, складають назви виробів, що лунали у поезії (скриня, горщик, рушник), — прийом прослуховування.
— «Покажи предмет». Картки зі словами вміщені в орнаментований полотняний мішечок,
учасник за допомогою жестів повинен показати
групі слово, яке йому дісталось, а інші — вгадати
(сорочка, свистунець, прянична дошка та ін.) —
прийом демонстрації.
— Пісня-гра «Шевчики». Учасники у захисних фартушках з емблемою чобота виконують
пісню, імітуючи рухи шевця під час роботи
(прийом реконструкції, локалізації подій).
3. Творча майстерня. Виготовлення пташки з
кольорових ниток (прийом реконструкції).
Упродовж заняття учасники висловлювали
бажання навчатися певному виду мистецтва, це
фіксувалося у «цехових» дипломах, які вручались на завершальному етапі. Цей захід спрямований на сприйняття творів декоративновжиткового мистецтва як невід’ємної частини
традиційної національної культури, пробудження творчої активності з можливим подальшим
відвідуванням практичних мистецьких студій.
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«Свято Покрови. Лава на лаву — козацька
забава» піднімає питання, що сьогодні означає
день 14 жовтня для кожного з нас і всієї країни.
Змістовно цей захід — про особливості святкування Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Повстанської Армії, Дня козацтва, Дня захисника
Вітчизни, про відновлення козацьких звичаїв та
народних традицій.
Цільова аудиторія — учні 6–7-х класів, тривалість — 60 хв. (з можливістю скорочення). Учні
проходять в аудиторію під Богородичним рушником (звичай на Покрову для оздоровлення), у
цей час лунає «Молитва до Богородиці за Україну», — це сприяє зануренню у святкову атмосферу,
спрацьовує метод випереджувального заохочення.
У першій частині — розповідь про свято за допомогою слайдів з коментуванням та відеоролика.
У другій частині учні переглядають сюжет про
традиційну забаву козаків: «Лава на лаву», який
супроводжується однойменною піснею патріотичного змісту гурту «Хорта». Для «поєдинків» формуються курені: «Бойова чайка», «Гостра шабля»,
«Запальний гопак», учасники озвучують гасла.
Пропонуються завдання-поєдинки:
— «Заспіваймо пісню веселеньку» (початок і
продовження тексту козацької пісні на картках
різного кольору (по три для кожного куреня),
завдання — правильно поєднати, — перевірка —
прослуховування аудіозапису цього пісенного
фрагмента) — прийом прослуховування;
— «Козак Мамай» (пропонуються два варіанти
народної картини «Козак Мамай» (зображення
на екрані), завдання — знайти 9 відмінностей —
по три для кожного куреня) — прийом руху, локалізації подій; метод порівняльного аналізу;
— «Козацький телеграф» (завдання — за допомогою жестів один учасник передає своєму куреню повідомлення, наприклад, «Ми перемогли,
затанцюймо гопака») — прийом реконструкції;
— «Привітання супернику» (кожен курінь
готує листівку-привітання для суперника, використовуючи несподівані слова (наприклад:
солома, жолудь, лантух), під час підготовки лунає мелодія «Полтавський козачок») — прийом
прослуховування, локалізації подій;
— «Козацький літопис» (вікторина, питання
про козацькі традиції на картках учасники дістають з козацької шапки) — метод «занурення
в історичну епоху»;
— «Слава героям» (завдання  — зобразити
пам’ятник українському козацтву, використовуючи булаву, елементи традиційного одягу
(шапку, хустку та ін.) — метод рольове «прожиття» історичних та культурних подій, прийом
інсценізації.

У третій частині під мелодію козацького
маршу учасники урочисто зачитують козацькі
правила, отримують курінні грамоти у номінаціях: спритний, артистичний, красномовний. Завершується захід спільним виконанням
духовного гімну «Молитва за Україну». Залучаючи школярів до пізнання національної історії (періоду козацтва), прагнемо осмислення
їх невід’ємною частиною українського народу,
пробудження патріотизму, спонукаємо до подальшого пізнання української історії та культури для відновлення пам’яті роду (народу).
Захід «Свято вишивки: «На Варвари узори розквітали» — про унікальне мистецтво народної графіки української нації, яке зберегло і несе в собі
нашу багатовікову культуру. Вишивці належить
особлива роль в духовному житті людини, створенні естетичного середовища у праці, відпочинку,
святкуванні. Вишиті одяг, предмети інтер’єра супроводжують свята, обряди, відіграють важливу матеріально-практичну й духовно-естетичну функ
цію. З часу створення і дотепер вишивка відіграє
велику роль в утвердженні краси нашого життя.
Цільова аудиторія — 8–9-й клас, тривалість
60 хв.
Перша частина — розповідь про великомученицю Варвару, особливості полтавської вишивки (слайди з коментуванням), про використання
традиційної вишивки у сучасному житті (відео
ролик) — інформаційний метод, прийом локалізації подій.
Друга частина — формування гуртів: «Мальви» і «Горлиці» з відповідними бейждами для
кожного учасника. Завдання:
— «Весела п лутанина » (скомпонувати
прислів’я про вишивку, користуючись таблицею, де склади пронумеровані у довільному порядку) — асоціативний метод;
— «Генетична пам’ять. Віднайди і назви» (за
описовим поясненням віднайти відповідний
символ-елемент орнаменту «Дерево життя» на
кілковому рушнику) — дослідницький метод,
прийом порівняльного аналізу;
— «Я малюю вишивку» (на шаблоні листівки
намалювати ілюстрацію до поетичних рядків,
використовуючи гелеві ручки і фломастери, наприклад, «На полотні співали солов’ї і красувались кетяги калини, Зелений хміль в’юнився по
гіллі, Зоріли в колосках волошки сині. Т. Пишнюк». Упродовж виконання завдання звучить
народна мелодія) — асоціативний метод;
— блеф-гра «Правда чи вигадка» (завдання —
прослухати твердження, висловити згоду чи заперечення, наприклад, «Майстрині на Полтавщині знали до 100 технік вишивки») — прийом порівняння;
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— «Цікавинки з торбинки» (завдання — обрати зразок орнаменту, визначити, для оздоблення яких виробів використовували) — метод
порівняльного аналізу, прийом коментування;
— «Чорна скринька» (завдання  — прослухати кілька визначень і відгадати, що в чорній
скриньці, яку заносять до аудиторії, наприклад,
«Його називають «чистим». Його порівнюють
з піснею, вишитою на полотні. Він символізує
життєву дорогу» — метод випереджувального
заохочення;
— «Готуємо посаг» (по одній учасниці з гурту, кожна отримує конверт-«скриню», завдання — відібрати з купи карток із зображеннями
на столі речі, які готували до заміжжя) — метод
«занурення» в історичну епоху.
Третя частина — творче завдання «Подорож
у часі». Пропонується одягти дівочий народний
костюм з усіма традиційними елементами (хто
швидше?) — по троє учасників з кожного гурту
(одна одягається, двоє допомагають) — метод
рольове «прожиття» історичних та культурних
подій, прийом реконструкції, локалізації подій.
Спрямовується до використання сучасної музейної програми «Торкатися руками», зокрема
створення історичної (культурної) атмосфери,
переодягнувшись у одяг відповідного періоду.

Сучасна вишивка має глибокий зв’язок з
традиціями, зберігає свій духовний зміст і доводить, що народне мистецтво — це велике надбання нашої багатовікової культури. А вже вміння вишивати, носити одяг, мати вишиті речі,
жити в помешканні з вишитим інтер’єром піднесе наше молоде покоління на вищий щабель
національної культури, зможе відіграти значну
роль у вихованні їхньої національної свідомості.
Для проведення кожного вказаного інтерактивного заходу необхідне використання проектора з екраном, ноутбука, аудіозаписів, тематичних відеорядів, різноманітного роздаткового
матеріалу. Кілька тем, вказаних у таблиці, перебувають у розробці, бо цикл має повністю
сформуватися до 2018 року.
Сучасна музейна педагогіка розвивається
в руслі проблем музейної комунікації та спрямована на долучення до музею і його культури,
наукового доробку широких верств населення
(особливо молоді), активізацію творчих здібностей особистості. Розроблені заходи дозволяють
ефективніше задіяти фонди музейно-освітнього
комплексу, апробувати новітні технології активного й інтерактивного, «діалогового» навчання
дитячої та юнацької аудиторії [5, с. 232], піднести
економічний стан та престиж нашого закладу.
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«Театралізація» у музеї як феномен сучасної культури
та форма взаємодії з відвідувачем
(Десятирічний досвід проведенн я театралізованих екскурсій
у філіалі Національного музею історії України —
Музеї історичних коштовностей України)
Розглядаються проблеми інтеграції процесів «театралізації» у простір музейної експозиції. Пропонується
досвід створення, впровадження та промоції сценарних театралізованих екскурсій та інтерактивних заходів
з елементами театралізації у Музеї історичних коштовностей України. Робиться спроба зібрати, систематизувати та проаналізувати вітчизняні та світові тенденції у сфері музейної театралізації останнього десятиріччя.
Ключові слова: музей, освітня діяльність, відвідувачі, театралізація.

Десять років тому, 20 травня 2006 р., у Музеї історичних коштовностей України (МІКУ)
дебютувала театралізована екскурсія, аналогів
якої на той час, принаймні у Києві, не було. Цим
заходом, проведеним після закриття музею, у
вечірній час, ми підтримали міжнародну акцію
«Ніч музеїв», ініціаторами якої виступила Міжнародна Рада музеїв та Міністерство культури
та комунікацій Франції. Таким чином ми долучились до міжнародної музейної спільноти,
запропонувавши нашим відвідувачам — як дорослій, так і дитячий аудиторії — унікальний
формат екскурсії, до того ж у незвичний час.
Тенденція «театралізації» має серед музейників як палких прихильників, так і супротивників, які застерігають від вторгнення у
музейну практику «видовищ». Маючи не лише
теоретичний, але й десятирічний практичний
досвід проведення театралізованих екскурсій та
заходів з елементами театралізації, ми вважаємо слушним та корисним висловити свою точку
зору з цього приводу, поділитися своїм досвідом
«від ідеї — до втілення та промоції», а також зробити спробу аналізу співіснування у музейному
просторі експозиції та вистави особливого типу,
що, сподіваємося, допоможе прогнозувати можливі шляхи розвитку цього процесу.
З одного боку, музейно-театральна вистава  — тобто вистава, поставлена у специфічному, музейному, сценічному просторі, — з
точки зори музеєзнавства, є темою побічною,
далекою від основної функції музеїв. З іншого
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боку, і музейно-театральний спектакль, і процес
«театралізації музею» вже багато років існує як
феномен сучасної культури та форма взаємодії з
відвідувачем. Спираючись на багаторічний досвід освітньої, екскурсійної роботи, ми дійшли
інтуїтивного висновку, що наш музей здатний
інтегрувати театралізацію, використовуючи її у
якості смислового та емоційного впливу на відвідувачів.
Розмірковуючи «бути чи не бути» нашій театралізованій екскурсії, виходили з того, що у
сучасному музею можна все або майже все. Ми
не можемо не реагувати на запит у сфері дозвілля. Головне — не забувати мету, музейну місію,
усвідомлювати свою позицію і не відступати від
неї. Важко не погодитися з думкою Максвелла Андерсона, одного з найвпливовіших діячів
музейної сфери в США, про те, що музеї — це,
перш за все, освітні структури, і якщо вони
ставлять розвагу вище освітніх цілей, то діють
у власний збиток [11].
Поняття «освіта» на сучасному етапі трактується широко і передбачає розвиток інтелекту
людини, її душевних якостей, системи цінностей особистості [24, с. 13]. Сьогодні перед музеєм
стоїть завдання, демонструючи історичні артефакти, не лише передати інформацію про той чи
інший період, подію або культурне явище. Ми
маємо звертатися і до внутрішнього світу відвіду
вача, впливати на його чуттєво-емоційну сферу.
Видатний психолог Л. Виготський — засновник культурно-історичної школи в психології,
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один з основоположників та розробників когнітивної психології, спеціаліст в галузі психології мовного мислення та його генези, теорії
навчання — дійшов дуже важливого висновку:
взаємодія різноманітних типів мислення («теоретичного», «художнього», «практичного»),
широчінь і багатство духовних потреб — це
надважлива умова для повноцінного вияву та
розвитку спеціальних здібностей особистості. Мистецтво виступає у ньому як засіб, що
виховує почуття людини, активізує її творчий
потенціал, спрямовує на діяльнісне пізнання
навколишнього світу [4, с. 45–66].
Сучасне музеєзнавство констатує зміну ціннісних орієнтирів у створенні музейних експозицій, в основу яких покладається «драматургічно осмислений візуально-просторовий
текст» [22, с. 235], розширення так званих
«поза музейних» програм (вечори, концерти,
презентації). Цілком очевидно, що зараз музей розглядається як простір, відкритий для
художньої практики, у тому числі й в галузі
театрального мистецтва.
Процес розвитку «театралізації» музейного
простору рухається у трьох основних напрямках: драматургічної подачі матеріалів в експозиції; розширення виразних засобів експозиції за рахунок привнесення нетипових для
звичайної екскурсії елементів (музикальний
супровід, світлові, шумові, сенсорні ефекти,
ігрова (театральна) поведінка у просторі експозиції); створення на території музеїв повноцінних музейно-театральних спектаклів. Музейна вистава являє собою складну структуру, в
якій співіснують культурно-освітня та художня
театрально-постановочна складові [23]. Сприйняття віддалених у часі подій значно підсилюється емоційно під час театралізації, завдяки
якій з’являється можливість подати інформацію
від першої особи, в ліричній манері художнього
стилю, підсиливши вплив музичним супроводом, асоціативними віршами. Відвідувачам різних вікових категорій експозиційний матеріал
та історичні події, подані у такий спосіб, стають
зрозумілішими та ближчими.
МІКУ зберігає безцінні ювелірні вироби, які
відображають розвиток ювелірного мистецтва
протягом майже п’яти тисяч років. Світову славу
музею принесло унікальне зібрання скіфського
золота. Дорогоцінний декор зброї та кінського
спорядження, посуду та одягу, персні, сережки та скроневі підвіски, гривни, нагрудні прикраси, залишені в похованнях знаті, начебто
відкривають вікно у скіфський світ. Саме цей
світ, з зовсім іншими, не нашими, вимірами та

уявленнями, ми спробували відтворити у формі театралізованої екскурсії «Скіфія золота»
[5, с. 180–199].
За задумом, у віртуальну мандрівку в загадковий та таємничий скіфський світ мав вести
представник цього стародавнього племені. Надзвичайно важливим для нас було, демонструючи
скарби скіфської знаті, донести думку про те,
що це не просто майстерно оброблений тисячоліття тому дорогоцінний метал, мова йде про
унікальні сакральні речі, наповнені особливою
енергією; це золото, в якому навіки відображені
особливі священні ритуали; це золото дарувало
родючість, наділяло силою, мужністю, непереможністю; це художньо досконалі речі, з якими
пов’язані долі, віра і сподівання людей, що жили
майже три тисячі років тому.
Програма мала успіх. Ми бачили, що сприйняття історичного і експозиційного матеріалу
відвідувачами було значно ефективнішим, емоційнішим, ніж під час звичайної тематичної
екскурсії. Як наслідок, виник неабиякий попит на екскурсію саме у такому форматі, і саме
тому було вирішено впровадити театралізовану
екскурсію на постійній основі як альтернативу
тематичній.
Композиційно програма поділяється на дві
частини. Перша, умовно екскурсійна, проходить
у просторі експозиції перших трьох залів музею.
В екскурсії 2006 р. цей світ представляла одна
головна героїня — скіфська цариця. У наступному році ми працювали над удосконаленням
сценарію та підготовкою ще двох виконавців.
Відтоді зі скіфськими віруваннями, обрядами
та традиціями стали знайомити відвідувачів три
представника скіфської еліти (Цариця, Амазонка, Воїн) та сучасник-екскурсовод, який допомагав не загубитися у минулому та давав необхідні пояснення з позиції сьогодення.
З проханням створити історично правдиве
скіфське вбрання ми звернулися до Державного
інституту декоративно-прикладного мистецтва
та дизайну. Студенти під керівництвом викладача кандидата історичних наук Л. С. Клочко
створили керамічні прикраси і скіфські костюми, повністю реконструювавши фасон, використавши тканину максимально відповідної
фактури і кольору.
Ми використовували також відеоматеріали.
За допомогою відділу впровадження технічних
засобів НМІУ змонтували два фільми. Один з
них демонструється під час вступної частини,
ще до появи наших героїв. Фільм дає уявлення
про те, хто такі скіфи, коли вони прийшли на
землі сучасної України, яку територію зайняли.

49
Тут же, у фойє, представляємо виставку «Скіфія
очима сучасників». Увазі публіки пропонуються роботи члена Спілки художників України
З. А. Васіної — відомої дослідниці історії костюма, автора фундаментальної праці «Український
літопис вбрання». Другий фільм базується на
документальному матеріалі — розкопках Товстої Могили. За задумом, перш ніж показати
унікальну археологічну знахідку XX століття,
відвідувачам надається унікальний шанс стати
свідками того самого моменту знахідки, коли
пектораль знову побачила сонячне світло після
більш ніж двохтисячолітнього забуття.
Протягом усієї програми звучить спеціально
підібрана музика. Ліричний настрій допомагають створити і чудові поетичні рядки Л. Костенко, С. Тельнюка, Б. Мозолевського. Також
написала вірші для наших «скіфських мандрів»
одна з співробітниць — Л. П. Олефіренко. Пое
зія асоціативна і допомагає образно, більш емоційно сприймати побачене і почуте.
Плануючи другу, розважальну, частину програми, ми враховували, що однією з найбільш
ефективних форм культурно-освітньої діяльності, що сприяє розвитку історичної свідомості,
вважається рольова гра, заснована на активній
поведінці музейної аудиторії. Помилувавшись
скарбами скіфської еліти, відвідувачі спускаються у фойє. Скіфи, чиє ім’я стало символом
доблесті, відданості дружбі і батьківським звичаям, пропонують публіці взяти участь в обряді
братання: давши клятву вірності один одному, з
одного ритону випити «вино, змішане з власною
кров’ю». Спеціальний реквізит — стрілу, амфору
і ритон, виконаний з матеріалу, що імітує срібло,
прикрашений копіями скіфських золотих пластин, — виготовили реставратори МІКУ.
Бажаючі можуть відчути себе археологами і
спробувати відшукати скіфський тайник. Ми
використовуємо прийом евристичного діалогу:
для того щоб стати щасливим володарем скарбу (це може бути тематична музейна сувенірна
продукція), відвідувачі повинні взяти участь у
вікторині. Запропоновані питання, що розраховані на різні соціальні та вікові групи відвідувачів, стимулюють прагнення до отримання
знань та вміння самостійно мислити. Сувенірну
продукцію ми використовуємо не тільки для заохочення переможця, але і як непряму рекламу,
яка буде впливати на наших потенційних відвідувачів.
На закінчення програми ми пропонуємо певний реквізит для фотографування в інтер’єрі
музею разом з героями дійства. Фото на згадку
дозволяє нашим відвідувачам надовго залишити

в пам’яті «скіфську мандрівку» і має довготривалий ефект, який закріплює як особисті враження, так і позитивний імідж музею.
По завершенні завжди виникають питання,
жваве обговорення, спілкування зі «скіфами».
Відвідувачі ще довго не розходяться, діляться враженнями. І хоча ми завжди отримували
схвальні відгуки і бачили щире захоплення в
очах, але кожного разу відзначали хоч і непомітні сторонньому оку, але важливі для нас недоліки, що неминуче з’являються під час реалізації
будь-якого проекту і які необхідно враховувати
в подальшому. Перш за все, це стосується питання загальної музейної культури відвідувача. Далеко не всі приходять підготовленими
до сприйняття театралізованої екскурсії. Ми
побачили, що необхідно налаштувати публіку
на ліричний лад ще до початку дії, при цьому
тактовно нагадавши про основні правила поведінки в музеї і в театрі. На практиці ми відчули
також певний надлишок поетичних відступів.
Слід було врахувати, що в музеї пріоритетним
є зорове сприйняття, аудиторія налаштована
не на літературний вечір, а на експозиційний
матеріал. Довелося додатково попрацювати також над музичною фонограмою. Ми зробили її
більш різноманітною, більш співзвучною окремим моментам дії. Відрегулювали й силу звуку:
іноді музика є лише фоном, іноді стає «головним
героєм».
Друга частина програми давала можливість у
повній мірі застосувати інтерактивні методи комунікації. Однак досвід проведення вікторини
показав, що іноді відвідувачі не можуть знайти
правильну відповідь на поставлене запитання
і через це відчувають певне збентеження. До
речі, це ніяк не стосувалось дитячої аудиторії,
лише дорослої. Безумовно, слід було уникнути
напруженості, і ми стали пропонувати варіанти
відповідей, гумористичні або серйозні — в залежності від ситуації.
Здобувши певний досвід у той час ще новій
для нас формі презентації музейної колекції, а
також усвідомлюючи, що «Скіфія золота» не дає
можливості ознайомитися з усією експозицією,
ми вирішили «театралізувати» й іншу частину
зібрання музею — ту, яка представляє культові предмети та декоративно-літургійні витвори
ювелірного мистецтва.
Прем’єра нової театралізованої екскурсії
«Священні скарби» відбулася у травні 2010 р.
[13, с. 244–260]. Одним з головних завдань для
нас було не лише представити певні ювелірні вироби, але й через них розкрити основні
постулати світових релігій, смисл релігійних
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символів і сутність обрядів. На меті було емоційно, цікаво і, найголовніше, толерантно розкрити складне і часом конфліктне питання віросповідання, сконцентрувавшись на тому, що
об’єднує людей, а не розділяє їх. Сприйняття
подібної теми, хай навіть і в ігровій формі, вимагає і певної зрілості духовної, і певної підготовки, так й інтелектуальної напруги. Тому
цільовою аудиторією були обрані старшокласники, студенти та дорослі.
Герої вистави «Священні скарби» — Май
стер-ювелір, цариця Естер, київська княжна
Янка, настоятельниця жіночого православного
монастиря та її сестри (вдова козацького сотника пані Марія і дружина хана Гірея) — є
представниками різних релігійних переконань.
Розповідаючи про свої вірування та традиції,
вступаючи іноді в дискусію, милуючись ювелірними витворами, саме вони представляють
культові предмети та предмети з релігійною
символікою та розкривають основну ідею нашої екскурсії: непересічними цінностями для
людей різних релігійних поглядів є краса, любов і милосердя [12, с. 33].
Під час екскурсії звучить спеціально підібрана та записана фонограма — композиції групи
«Даха Браха», церковні розпіви та світська музика ХVІІ–ХVІІІ ст., музика євреїв ашкеназі та
сефардів, мусульманський азан.
Історичні костюми були створені завдяки нашим волонтерам — студентам Інституту
декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну
ім. Бойчука.
Принципово важливим є те, що всі ролі під
час театралізованих екскурсій виконують екскурсоводи та наукові співробітники музею, переодягнені в реконструйовані історичні костюми, а не професійні актори. Звісно, необхідні
як певні акторські здібності, так і репетиції,
аби досягти позитивного результату. Можливо,
актори — студенти або навіть аматори — впоралися б краще, але треба враховувати, що кожна
екскурсія, в якій би формі вона не проводилась,
вимагає певної рефлексії, завжди виникають
питання, на які учасники дійства мають дати
кваліфіковану відповідь. До того ж спілкування з виконавцями після вистави — це теж одна
з родзинок, яка не доступна глядачам у театрі.
Саме незалежність від професійних виконавців дозволила нам проводити вечірні театралізовані екскурсії на постійній основі. Крім того,
завдяки набутому досвіду згодом запровадили
денні вистави, а також ввели елемент театралізації в інтерактивну екскурсію для дітей «Прадавні
таємниці великої скарбниці», під час якої екскур-

совод перетворюється на Хранителя Часу, який
веде школярів у подорож у минуле [20, с. 90–92].
Окремим і завжди складним питанням є
промоція заходу. Для того щоб залучити відвідувачів, мало створити хороший музейний
продукт. Не менш важливим завданням є ефективно організувати просування запропонованої
послуги на споживчому ринку. Спілкування з
пресою та телебаченням, зйомки та публікації,
випуск афіш та буклетів, рекламного ролику,
зовнішня реклама на світлодіодних екранах,
просування в інтернет-мережі — це той перелік
взаємопов’язаних заходів, які ми розподіляли у
часі таким чином, щоб один доповнював інший.
Музейна спільнота високо оцінила наші зусилля
в цьому напрямку, віддавши пальму першості в
номінації «Впровадження музейних програм»
на 2-му Всеукраїнському фестивалі «Музеї у сучасному поліетнічному світі», який проходив у
2009 р. у Дніпропетровську.
Одним з інструментів промоції є висвітлення подій засобами масової інформації. Ще до
прем’єри в інформаційному бюлетені «Український музей» і в журналі «Відлуння віків» були
опубліковані наші прес-релізи. На генеральну
репетицію програми ми запросили журналістів
провідних телеканалів — «1 + 1» та «Інтер». Сюжети про нашу «музейну ніч» вийшли в програмах новин напередодні прем’єри. Надалі з метою
популяризації «Скіфії золотої» ми неодноразово
запрошували на екскурсії представників преси
та телебачення, адже, щоб підтримувати зацікавленість публіки, треба постійно «миготіти»
на сторінках газет і журналів, на радіо і телебаченні. Очевидним був той факт, що відразу
після публікації або ефіру кількість бажаючих
потрапити на програму різко зростала, з часом
інтерес згасав — необхідно було знову звертатися до ЗМІ.
Величезні можливості для інформування та
залучення відвідувачів дає Інтернет. Він дозволяє організувати інтерактивне спілкування будь-яких професійних груп і аудиторій,
відкриває безмежні можливості для подання
музейного продукту, перш за все, за рахунок
різних видів сучасних «електронних» публікацій. Важлива промоція через сайт та соціальні
мережі. Протягом останніх чотирьох років активно використовуємо можливості «Facebook»:
анонсуємо заходи, звітуємо про проведення, публікуємо фото з екскурсій, що вже відбулися, —
намагаємося збудити «апетит» у потенційних
відвідувачів. Звісно, можна використовувати і
інші соціальні мережі. Це вже питання кадрове:
якщо у штаті є людина, яка зможе професійно
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займатися лише промоцією музею, робота ця
може стати більш ефективною.
Традиційним, але найбільш дієвим засобом промоції залишається реклама. Сьогодні
рекламні агентства пропонують величезний
спектр послуг, які, на жаль, не в змозі оплатити
музеї, постійно обмежені у фінансуванні. Виходів два — або шукати спонсорів, або обходитися власними силами. Для нас більш реальним
виявився другий шлях. Своїми силами і за допомогою відділу впровадження аудіовізуальної
техніки НМІУ зробили рекламний ролик. Протягом 2009 р. він демонструвався на трьох світлодіодних екранах в центрі міста. Ми домовилися про безкоштовну демонстрацію музейного
ролика, як соціальної реклами, з агентством,
яке тільки починало свою діяльність в цій сфері. Це було ефективно, але, на жаль, сьогодні
такої можливості не маємо, і ролик можна побачити лише на сайті МІКУ. Але важливо, що
рекламний продукт вже створений і у будь-який
час, коли з’явиться така можливість, може працювати більш ефективно.
Для того щоб розширити коло відвідувачів,
зробити «скіфську ніч» доступною і іноземним
гостям, зараз працюємо над англомовною теат
ралізованою екскурсією. У попередні роки, хоч
і не часто, але попит на неї виникав.
За перших три роки нашу вечірню театралізовану програму побачили близько 2000 відвіду
вачів. У наступні роки динаміка була нерівномірною, але досить стабільною: в середньому
щорічно ми приймали близько 300 осіб, 12–16
груп. Рекордним став 2011 р., коли кількість
груп та відвідувачів, що взяли участь у вечірній театралізованій програмі, збільшилась удвічі. Це був ювілейний рік знахідки пекторалі.
З нагоди 40-річчя знахідки було дуже багато
публікацій у наукових, популярних виданнях,
у пресі, виходили телепрограми, часто лунали
згадки події у різних контекстах. Вірогідніше за
все, це й пробудило додатковий інтерес до скіфської колекції і, зокрема, до своєрідної форми її
презентації — театралізованої екскурсії.
Все змінили жахливі події, що відбувалися
у Києві та в країні наприкінці 2013 та у 2014 р.
Якщо у 2013 р. ми показали театралізовану
екскурсію для 19 груп, то у 2014 р. — лише для
трьох. У 2015 р. попит знову з’являється — протягом року не рівномірно, але у загальній кількості 15 екскурсій за рік.
Слід зазначити, що останнім часом майже всі
українські музеї поряд з традиційними формами організації культурно-освітньої діяльності
у музеї — екскурсіями, творчими заняттями,

лекціями — пропонують інтерактивні заходи з
елементами театралізації, серед яких найбільш
популярними є квести та костюмовані музейні
свята, значно менше сценарних театралізованих екскурсій. На жаль, музеї, заявляючи про
ці заходи на сайтах та у соціальних мережах, побіжно згадуючи про їх існування на профільних
конференціях та у публікаціях, не поспішають
ділитися своїм практичним досвідом. Рідким
виключенням є Дніпропетровський історичний
музей ім. Д. І. Яворницькго, який не лише першим приєднався до міжнародної музейної акцій
«Ніч у музеї» з театралізованою програмою «Людина і степ», але й опублікував свою розробку в
друкованому, а трохи згодом і у електронному
виданні [14, с. 135–148]. Так само і Музей історичних коштовностей України, ставши одним
з піонерів «музейної театралізації» в Україні,
неодноразово поширював свій досвід, у тому
числі і в закордонних виданнях [5, с. 180–199; 6,
с. 99–103; 7, с. 27–31; 12, с. 32–35; 13, с. 244–260].
Чудову можливість обмінятися досвідом,
напрацюваннями, ідеями та інноваціями в
освітній роботі надає Національний КиєвоПечерського історико-культурного заповідник,
який вже протягом трьох років проводить надзвичайно цікаві науково-практичні конференції
«Музейна педагогіка — проблеми, сьогодення,
перспективи». Слід зазначити, що як у виступах, так і в публікаціях не останньою темою є
питання музейної театралізації у різних формах
її виявлення.
Приємно, що учасниками конференції є не
лише музейники, але й власне наші «споживачі»
та партнери — викладачі, вихователі, психологи, вчителі, які зазначають позитивний вплив
моментів театралізації на якість сприйняття
експозиційного матеріалу. Приміром, Київська
дитяча академія мистецтв проводила спільно з
літературно-меморіальним музеєм М. Булгакова
тематичні програми «Тайни муз», під час яких
театралізований персонаж Муза доповнювала
розповідь екскурсовода. Цю роль виконував
викладач академії. Співробітники зазначають,
що такий несподіваний ракурс створював додаткове емоційне забарвлення, інтригував дітей
та дозволяв доповнити інформаційний фактаж
[8, с. 31–32].
Художній музей Краматорської міської ради
спільно з дошкільними закладами та учнями
молодших класів міста проводить костюмовані свята: «Свято осені», під час якого відбувається зустріч з казковими персонажами,
які проводять музичні, інтелектуальні, пізнавальні ігри з дітьми; «Свято Івана Купала»,
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під час якого екскурсовод виступає в образі
Літа [21, с. 13].
З 2009 р. НМІУ впровадив театралізовані
екскурсії для дітей різних вікових груп [2, с. 13],
а також кожного року співробітники освітнього
відділу розробляють нові інтерактивні програми, у тому числі і з елементами театралізації [9,
с. 49].
Вважають своєрідною «родзинкою» театралізовані елементи колеги з Харківського історичного музею, які проводять екскурсію по експозиції «Слобожанські мотиви» за участі героїв
у національному українському вбранні XVII–
XVIII ст. У ролях дівчини-селянки, пасічника
діда Панаса, молодого парубка Гриця, сватівстарост — співробітники ХІМ [16, с. 76–78].
Багатий досвід постановочних дійств, інсценізацій та лекцій-вистав мають колеги з КиєвоПечерського заповідника. Щоправда, майже всі
театралізації було здійснено за участі запрошених колективів, тому були лише прем’єрними
і не пропонувалися на постійній основі. Першою спробою створити лекцію-виставу виключно силами співробітників Заповідника
став культурно-освітній театралізований проект
«Куди прямуєш, о Русь свята» до 900-ї річниці
«Повісті врем’яних літ». Як зазначають автори
вистави, саме цей чинник дає можливість мобільніше працювати над подальшою реалізацією створеного музейно-театрального продукту
[19, с. 81–87].
Серед українських музеїв, співробітники
яких з року в рік на постійній основі проводять
сценарні театралізовані екскурсії, що мають
незмінний успіх, у чому у нас була можливість
переконатися особисто, — львівський Музей
релігії [15].
Музей мистецтв Богдана і Варвари Ханенків пропонує наймолодшим відвідувачам
прогулянку-бесіду з елементами лялькового театру та іграми експозицією мистецтва країн Азії.
Національний музей медицини проводить
для дітей 6–12 років театралізовану екскурсію
«Подорож у минуле медицини».
У грудні 2014 р. переяславський Музей «Заповіту» презентував театралізовану екскурсію
за участі артистів молодіжного театру «Кредо».
Цього року ексклюзивно (лише два дні) пропонував театралізовані екскурсії для дітей «Повість врем’яних літ: нова версія» Музей історії
міста Києва.
Львівська туристична агенція «Мандриподорожі» залучає акторів театру «Воскресіння» до проведення театралізованих екскурсій

підвалами та двориком Ратуші, а також на вежу
Ратуші.
Досить поширені театралізовані форми роботи у музеях Російської Федерації. У 1999 р. у
Музеї Ф. М. Достоєвського у Санкт-Петербурзі
проходив науково-практичний семінар «Музей
плюс театр». В ньому взяли участь музейні співробітники та режисери, що мали досвід постановок у музейному просторі. Коло розглянутих на
семінарі питань свідчило про зростаючий інте
рес дослідників — музеєзнавців, театрознавців,
культурологів — до взаємодії музею та театру як
соціокультурних інститутів.
Державний історичний музей (м. Москва,
Росія) на постійній основі у денний час пропонує вісім (!) театралізованих екскурсій [18].
У процес «театралізації» активно залучені не
лише столичні, але й периферійні російські музеї. Тольяттінський краєзнавчий музей з нагоди
свого 45-річчя презентував виставку «Бенефіс
музейних колекцій» та виставу «Кафе», під час
якої про минулі події, свідками яких були і лишаються музейні колекції, розповідають речіактори: старий рояль, дубовий буфет, в’язана
скатертина [10, с. 40–42]. Виставковий комплекс «Клинское подворье» регулярно, щосуботи,
проводить театралізовані екскурсії для дітей від
5 років та дорослих [17]. У 2006 р. започаткували театралізовані екскурсії музеї Далекосхідного регіону РФ. Співробітники краєзнавчого
музею імені Миколи Гродекова зазначають,
що театралізовані екскурсії приваблюють все
більше відвідувачів: «Все ожило, сухие факты
и экспонаты словно задышали, наполнившись
новым смыслом» [1].
Хоча слід визнати, що іноді музеї стають
лише площадкою для театральних постановок,
фактично орендодавцями. Ці заходи, звісно,
приносять прибуток, є професійними та цікавими, але вони не орієнтовані на музейну
колекцію. Професійні спектаклі для підготовленої, зацікавленої публіки пропонує Будинокмузей М. М. Єрмолової у Москві, який позиціонує себе як дуже камерний  — той, якому
протипоказаний масовий потік відвідувачів
[3, с. 50–54].
За даними Інтернет-моніторингу, процес
театралізації характерний і для західноєвропейських музеїв. Visite guidée costumée, тобто костюмовані екскурсії, у Франції пропонують, як правило, для відвідин численних
шато, якими особливо відома долина Луари.
Наприклад, Шатодю Кльо-Люсе, що в Амбуазі
департаменту Ендр-і-Луара, знаний як одна з
осель французьких монархів. У 1516–1519 рр.
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за запрошенням Франсуа І тут жив «перший
маляр, інженер та архітектор короля» Леонардо
да Вінчі. Амбуазький Офіс де Турізм пропонує
годинну костюмовану екскурсію у замку. Екскурсовод у ролі Леонардової кухарки Матуріни або ж у ролі його слуги Батісти де Вілланіс
знайомить із самою спорудою шато та розповідає про геніального митця [28]. Окрім цієї
екскурсії, туристичний офіс Амбуаза пропонує
зробити ще два візити, власне до самого міста, у супроводі костюмованого гіда. Протягом
1 години 15 хвилин та всього за 5.80€ /3.60€
можна познайомитися з середмістям та відкрити його історію за допомогою «Шарля VІІІ» або
«королеви Ганни Бретонської». Альтернативна
пропозиція — протягом двох годин (та лише
за 8.40€ /7.30€ ) разом з костюмованим персонажем пройти від епохи Ренесансу до наших
часів через історичний центр міста й унікальну
печерну «Комору Цезаря».
Туристичні офіси в інших містах Франції
пропонують театралізовані дійства для знайомства не лише з давньою, але й новітньою
історією своїх міст. Наприклад, у місті Бурж у
червні щопонеділка та щочетверга о 8-й годині
вечора проводять костюмовану (30! персонажів)
інсценізацію інавгурації мера Анрі Льодьє, що
відбулася 30 червня1930 р. [25].
Краєзнавчий Музей Ганау, що в Ельзасі, пропонує костюмовану екскурсію «Таємниці Вальпургієвої ночі» [27].
Німецький Музей парфумів, розташований в
кельнському будинку Фаріни, запрошує відкри-

ти чарівний світ ароматів у супроводі парфумера
Йоганна Марії Фаріни. Його роль виконує актор у костюмі епохи рококо. Він з’являється як
дух Фаріни, веде екскурсантів через свій дім та
відкриває таємниці видобування ароматичних
есенцій та створення парфумів [26]. Тариф для
однієї особи 9€ (7€ для школяра та студента, та
4,50€ — для дитини). Для групи (максимум 20
осіб) — 160€. Зазначимо, що вартість особливої
екскурсії для європейця дуже доступна і не перевищує ціну звичайної музейної послуги, що,
вірогідно, є не останнім фактором, який робить
можливим проводити екскурсію регулярно,
тричі на тиждень о 15 або 17 годині. Можливий
також варіант за замовленням — французькою
та польською мовами.
Отже, музейна театралізація, безумовно, є
явищем, що вкоренилося у сучасній культурі, має
низку специфічних рис, генетично пов’язане і з
театральною, і з музейною сферою, але зберігає
домінуючу музейну складову. Можемо констатувати, що музейники активніше застосовують у
своїй освітній діяльності не історичну виставу —
повноцінний сценарний музейно-театральний
спектакль, — а костюмовані екскурсії та елементи театралізації. Як і музейники, так і відвідувачі зазначають, що театралізація у всіх
її проявах сприяє вивченню та популяризації
духовно-культурного спадку нашого народу, накопиченого поколіннями, стимулює інтерес до
експонатів, а також полегшує процес сприйняття
і запам’ятовування інформації за рахунок яскравого емоційного забарвлення.
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Museum «theatricalization» as a phenomenon of modern culture and a form of interaction withv isitors. (based on
10-years experience of helding a theatrical guided tours at the Museum of Historical Treasures of Ukraine)
O. Dzhenkova
The article presents analysis of the issues related to the integration of the «theatricalization» process into the
museum exhibition space. The author shares her experience in creating, implementing and promoting scenario-based
theatrical tours and interactive activities with elements of theatricalization at the Museum of Historical Treasures
of Ukraine. The article is an attempt to collect, organize and analyze local and international trends in museum
theatricalization of the last decade.
Keywords: museum, educational activities, visitors, theatricalization.
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Историческая реконструкция и музей.
Пути и формы сотрудничества
В статье дается определение явлению исторической реконструкции, рассматривается история возникновения и становления этого социального явления, а также перечисляются формы возможного сотрудничества
исторической реконструкции и музея.
Ключевые слова: историческая реконструкция, музейная экспозиция, сотрудничество.

Историческая реконструкция довольно мощное, современное, социальное движение в Европе и США, оно охватывает все слои населения, без деления по возрасту и полу. Перед тем
как коротко рассказать о истории становления
этого явления, прежде всего следует сказать —
кто такие реконструкторы? Исторические реконструкторы – это люди, которые ставят перед собой цель точно воспроизвести военную
или материальную (быт, развлечения, кухня,
мода) культуру отдельной исторической эпохи
и географического региона. Их традиционно
разделяют на бытовых и военных реконструкторов, хотя это деление условно — одни и те же
люди могут заниматься обоими направлениями данной деятельности. Реконструкторов
следует отличать от представителей направления турнирно-спортивного фехтования, это
движение возникло в 2000-х гг. Его участники
ставят перед собою спортивные задачи, и, хотя
представители этого направления и экипированы стилизацией средневекового снаряжения и
заявляют, что практикуют историческое фехтование, комплексы доспехов участников турнирно-спортивного фехтования собраны без учета
исторической достоверности, аутентичности и
соответствия музейным аналогам. Зачастую в
изготовлении этих доспехов используются абсолютно не исторические материалы, а приемы
боя, демонстрируемые этими спортсменами,
также не привязаны к приемам исторических
фехтовальных школ средневековой Европы. Истоки реконструкции принято начинать от европейских городских карнавалов XІX в. Во время
этих праздников участники не только одевались
в костюмы ушедших эпох, но и старались воспроизводить танцы, игры и другие развлечения
прошлого. Тогда же в Европе распространилась
© Ровнер О. П., 2016

мода на изготовление предметов старины, причем отнюдь не с коммерческой целью. В конце
XIX в. была сделана первая попытка провести
реконструкцию на государственном уровне.
Это произошло в кайзеровской Германии. По
специальному распоряжению правительства
целые военные роты были выделены для того,
чтобы заниматься восстановлением событий
прошедших эпох. Кто-то восстанавливал внешний вид и боевые приемы солдат Древнего
Рима, кто-то — соперничавших с ними варваров, кто-то изображал рыцарей, ландскнехтов
и т.п. Подобные реконструкции были уже не
только элементами шоу тех времен — их участники помогали историкам например, таким как
исследователь военного искусства Г. Дельбрюк
[1], проводить на практике некоторые исследования по эволюции военного искусства. Именно
реконструкция битвы при Грюнвальде, проведенная в те годы, помогла прояснить некоторые
загадки этого выдающегося сражения XV в.
Пример немцев оказался заразительным —
с этого момента многие клубы любителей
старины в Европе и Америке получили государственную поддержку. И хотя бурная история XX в. неоднократно прерывала деятельность
реконструкторов, однако тогда, когда наступали
мирные времена, они опять возвращались к своим занятиям. Постепенно это хобби для многих
становилось профессиональной деятельностью.
Именно реконструкторы стали основателями
так называемых «музеев под открытым небом».
И на основе их деятельности возникла дисциплина – живая история (living history), находящаяся на пересечении таких сфер деятельности,
как экспериментальная археология и музейная
педагогика. Следует заметить, что живая история подразумевает точное воссоздание повсед-
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риях прослеживается с начала ХХ в., со времен
невного быта жителей какого-либо конкретного
Российской империи. Но после революционных
региона в определенный исторический период.
событий 1917 г., гражданЭта деятельность может
ской войны, разрушения
проходить в форме органистарого государственного
зации музея живой истории
строя и создания СССР
или проведения фестиваля
это социальное явление
живой истории, а так же
было надолго забыто. Исуроков живой истории в
торическая реконструкция
школах. При этом воссозрассматривалась советсдается буквально все, накими властями как «прочиная от кроя и внешнего
явление культуры капитавида носимой одеж ды и
листического Запада» и не
заканчивая аутентичными
приветствовалась, а энтурецептами кухни, музызиасты-одиночки, которые
кой, развлечениями и т.д.
в 1960–1970-е гг. пытались
Подобные мероприятия
заниматься темами истоинтересны не только сарической реконструкции,
мим участникам, но и
преследовались К Г Б и
зрителям, которые могут
милицией. Первыми ревоочию увидеть историю
конструкторами в СССР
своей страны, представленбыли люди, которых интеную не статично на страресовала война 1812 г. Это
ницах энциклопедий или
произошло в конце 70-х гг.
в музейных витринах, а в
ХХ в. [4, c. 37]. Уже в 1989 г.
реальности. Так что сейчас
Украинский реестровый казак XVII в.
состоялось первое в СССР
в Европе и США существуРеконструкция
официальное масш табют десятки подобных муное военно-историческое
зеев под открытым небом,
мероприятие — реконструкция Бородинского
где живут и трудятся люди в обстановке былых
сражения [2, c. 12–13], которое с этого времени
времен. А поскольку они привлекают туристов,
проводится ежегодно. Сейчас в каждом госуто можно сказать, что их участники получают
дарстве на всем постсоветском пространстве
значительную прибыль от своего занятия. Впроесть клубы любителей старины, которые ежегодчем, такие мероприятия уже давно проводятся и
но проводят свои тематические фестивали или
на постсоветском пространстве. Вообще, истоиные мероприятия, связанные с их увлечением.
рия реконструкции на постсоветских террито-
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деятельностью «оживляют» историю, способ
Что же движет реконструкторами? Главный стиствуя не только удалению исторических мифов
мул — желание воссоздать историю в действии
из мышления обывателя через предоставление
и по возможности во всех бытовых деталях и
возможности увидеть материальную культуру
мелочах. Потому что именно в такой форме её
разных эпох в действии (в
намного легче изучать и
виде фестивалей, мастерпроще придти к комплекклассов и выставок, просному пониманию жизни
веденных на базе музеев), а
людей определенной эпохи
не в виде статичной демон
на определенной территострации зачастую плохо сории [3].
хранившихся фрагментов
И менно п о э тому
исторических артефактов в
реконструкторы всегда
витринах, что не дает посетесно взаимодействуют с
тителю понимание темы и
историками и музейными
может порождать ошибочработниками, причем это
ные представления и сужсотрудничество взаимодения. Они также помогавыгодно. Историк или муют пробуждать интерес к
зейный работник может
истории и ее изучению в
ознакомить реконструкразных слоях населения.
тора с определенными маЭто положительно влияет
териальными артефактами
не только на общий уропрошлых веков, которые
вень развития, но и на форхранятся в археологичесмирование граж данской
ких и краеведческих мусознательности и патриозеях, сообщить о деталях
тичности. Также симбиоз
одежды, оружия, утвари,
музея и реконструкторов
материалах, из которых
может улучшить и посеони изготовлены, дать возщаемость первого, потоможность исследовать их.
Итальянские наемники нач. XVI в.
му как исторические меА реконструктор помогает
Реконструкция
роприятия (фестивали,
ученому на примере восуроки «живой» истории,
создания точных, работатематические выставки
ющих, исторических репреплик, посвященных тем
лик музейных артефактов
или иным материальным
сформировать целостное
историческим комплеквидение комплекса одежсам) – это всегда яркое и
ды, быта и военного сназапоминающееся собыря жения, ознакомить с
тие, которое притягивает
приемами военного искуск себе большое количество
ства. Такое сотрудничестпосетителей. В последнее
во дает верное понимание
десятилетие ряд музеев гоназначения и использовародов Украины стал тесно
ния различных видов иссотрудничать с местными
торического вооружения
группами и клубами иси снаряжения. Это в свою
торической реконструкочередь помогает музейноции, помогая им не только
му работнику в правильГренадеры
австрийской
армии
нач.
XIX
в.
возможностью проводить
ном, отвечающем совреРеконструкция
научные исследования в
менным знаниям, подходе
своих стенах, но и реклав создании исторических,
мой и предоставлением территории для проведеэтнографических и оружейных экспозиций,
ния мероприятий, что, как показала практика,
правильной атрибутации отдельных предметов
благотворно влияет на обе стороны и дает возиз музейных коллекций, дает возможность изможность проводить массовые и мелкие истобежать ошибок при оформлении или монтаже
рические фестивали, привлекающие туристов
того или иного экспозиционного комплекса. Реи местных жителей в музей. Примером может
конструкторы, как было сказано, выше своей

58
стать сотрудничество Каменец-Подольского
государственного музея-заповедника и Каменец-Подольского городского исторического товарищества, что дало возможность проводить
фестиваль Terra Heroica, посвященный событиям польско-козацких войн (и самый крупный
фестиваль по событиям XVII в. в Европе), проект «Жива фортеця», действующий постоянно в
выходные дни на территории Каменец-Подольской крепости.
Энографический музей им. И. Гончара в
Киеве сотрудничает с ВИК «Курінь печерської
сотні Київського реєстрового полку». Участники клуба на базе музея проводят мероприятия, посвященные воссозданию эпохи гетмана
Б. Хмельницкого.
Музей «Шевченковский гай» во Львове также
сотрудничает с местным клубом, занимающимся реконструкцией XVII в.
КП «Фортеця», г. Белгород-Днестровский,
сотрудничает с местным ВИК «Белый град»
участники которого на постоянной основе проводят на выходных историко-образовательные
выступления для посетителей крепости.

Также есть целый ряд музеев частного и
государственного уровня по всей Украине,
плодотворно сотрудничающих с группами исторической реконструкции, занимающимися
исследованием той или иной эпохи.
Реконструкторы взаимодействовуют с режиссерами документальных и художественных
фильмов на исторические темы. Они не только
консультируют киношников, но и с удовольствием снимаются в массовых сценах. Таким образом, режиссеры получают возможность создать
живописный и правильный исторический фон,
соответствующий теме кинофильма, а реконст
рукторы — прорекламировать свою деятельность.
Так что следует признать  — деятельность
клубов любителей старины очень полезна и
необходима для современного исторического
музея. Реконструкторы предосталяют уникальную возможность прикоснуться к ожившей старине и ощутить себя свидетелем исторических
событий, без детального знания которых невозможно патриотическое воспитание граждан, которое также является одной из основных задач
исторических и краеведческих музеев.
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Historical reconstruction and a museum. Ways and forms of cooperation
                                                                          
О. Rovner
The article defines the phenomenon of historical reconstruction, discusses the history of origins and development of
this social phenomenon, as well as lists the possible forms of cooperation of a historical reconstruction and a museum.
Keywords: Historical reconstruction, museum permanent exhibition, cooperation.
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Одеський історико-краєзнавчий музей в системі національно-патріотичного виховання та формування
народознавчої компетенції студентів-істориків
(з досві ду роботи)
У статті зроблено спробу узагальнити досвід співпраці історичного факультету Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова та Одеського історико-краєзнавчого музею у справі національно-патріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентів-істориків. Зазначено основні
форми та види роботи викладачів, науковців, музейних працівників.
Ключові слова: патріотичне виховання, народознавча компетентність, музей, університет.

В сучасних умовах існування української
держави особливої актуальності набувають
проблеми виховання національно свідомої молоді. Важлива роль в реалізації цієї проблеми
належить вищій школі, що й зазначено у Законі
України «Про вищу освіту».
Події, що відбуваються в Україні, беззаперечно засвідчують — найгостріше постає сьогодні
питання, пов’язане з вихованням патріотизму та
формуванням національної свідомості молодого
покоління. Основним інститутом, що забезпечує організацію й функціонування всієї системи
формування патріотичних якостей, є держава,
але важливу роль в цьому процесі відіграють й
освітні та культурні установи [2].
Метою даної статті є спроба підвести деякі підсумки співпраці історичного факультету
ОНУ імені І. І. Мечникова та Одеського історикокраєзнавчого музею в питанні національнопатріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентів-істориків.
Слід зазначити, що освітньо-виховна робота
музеїв вже була предметом увагу науковців, зокрема, Г. Кожолянко досліджував цей аспект
діяльності музеїв Буковини [4]. Зауважимо, що
метою нашої статті не є огляд історіографічного
доробку з даної проблеми, хоча наявні наукові
розвідки здебільшого стосуються роботи шкільних музеїв або музеїв етнографічного профілю.
Питанням національно-патріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентської молоді на історичному
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факультеті в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова надається пріоритетне значення. Організація виховного процесу
базується відповідно до вимог сучасного розвитку суспільства в Україні, потреб оновлення
змісту освіти, системи виховання. Розглядаючи
концепцію освіти як процес розвитку творчої
особи, ми впроваджуємо педагогічні технології,
які б сприяли формуванню соціального сере
довища, що розвиває, навчає і виховує. Сьогодні
актуальні якісно нові підходи, форми організації виховної роботи, відродження її ролі як
одного з найголовніших напрямків діяльності
вищих навчальних закладів, професорськовикладацького складу, студентської громадськості. Перебудова навчально-виховного процесу у вищій школі вимагає приведення в дію
нових форм впливу на студента, активізації
традиційних форм організаційно-виховної,
культурно-освітньої роботи серед студентів у
новій національній моделі вищої освіти, відпрацювання нових методик та стилю виховання [7].
В Одеському національному університеті імені
І. І. Мечникова вже є певний позитивний досвід
по створенню досить цілісної системи національного виховання студентів, і історичний факультет
має певний досвід саме в цьому напрямку роботи, слід зазначити, що окремі результати такого
досвіду роботи оприлюднені у низці виступів на
конференціях та семінарах в України та поза її
межами, а також у наукових публікаціях [1; 5; 8–
10]. Слід зазначити, що цей досвід містить також
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достатній компонент окремих видів співпраці з
Одеським історико-краєзнавчим музеєм.
Згідно з Законом України «Про музеї та музейну справу» музей — науково-дослідний та
культурно-освітній заклад, створений для
вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних
колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та
світової культурної спадщини [3]. Співпраця
історичного факультету та музею є нагальною
потребою, оскільки її відсутність унеможливлює підготовку фахового та компетентного
історика, який здатен продовжити після навчання трудову діяльність в педагогічній або
науковій сфері. Серед форм роботи найбільше
сьогодні виділяють музейну педагогіку як надзвичайно актуальну, оскільки практичне застосування новітніх методів і форм роботи у форматі «навчальний заклад — музей» дає відчутні
результати в процесі формування знань та вмінь
школярів та, у нашому випадку, студентів, у їхньому національно-патріотичному вихованні
та формуванні народознавчої компетенції [6].
Головним об’єктом музейної педагогіки часто
визначають культурно-освітні аспекти музейної
комунікації, тобто особливий підхід до різноманітних діалогових процесів, що відбуваються в
музеї, а це ставить завдання участі у формуванні
вільної, творчої, ініціативної особистості, здатної стати активним учасником діалогу. Таким
чином, музейна педагогіка не тільки узагальнює досвід, а й прогнозує нові методики, створює музейно-педагогічні програми. Завданням
музейного педагога на даному етапі є розвиток
здатності сприймати музейну інформацію, розуміти мову музейної експозиції. На сьогоднішній
день вітчизняний відвідувач музею далеко не
завжди поважає культурну спадщину та розуміє
її значення і цінність. Завдання музейного педагога — сформувати ціннісне ставлення до культурного надбання, прищепити бажання спілкуватися з музейними цінностями. Необхідними
умовами для цього є створення в музеї умов для
найбільш ефективної роботи з аудиторією. Незамінним у цьому випадку є використання новітніх інтерактивних технологій, популяризація
музейного виховання, залучення різноманітних
партнерів. Останнім часом усе більше музеїв запроваджують практичні програми. Пояснюється це тим, що у всіх людей, незалежно від віку,
виникає бажання торкнутись руками предметів,
у тому числі і музейних. Таким чином людина
отримує цілий букет відчуттів, може на дотик
оцінити предмет, його фактуру, температуру,

матеріал, форму, відчути неабияку емоційну
віддачу.
Освіта і музейна справа, перебуваючи під
впливом постійних швидкісних змін у суспільному житті, й самі зазнають певних перетворень. І освітяни, і працівники музеїв мають відповідати тим вимогам, які сучасне суспільство
ставить перед системою навчання і виховання
підростаючого покоління.
Музей і навчальний заклад (школа, університет, ін.) в меті своєї діяльності традиційно
мають багато спільного: вони прагнуть виховувати почуття патріотизму, свідоме ставлення
до надбань світової та вітчизняної науки і культури; розвивати мислення, творчі здібності та
певні практичні навички, стимулювати творчу
активність особистості тощо. Проте сьогодні,
як свідчить досвід України, інколи, замість
об’єднатися і спільно реалізовувати навчальні
та виховні завдання, музеї і навчальні заклади
діють паралельно в одній площині.
Обидві сторони, і музей, і навчальні заклади,
зацікавлені в активних партнерських стосунках:
музеї залучають нових відвідувачів, а викладачі (учителі, професорсько-викладацький склад
внз) у використанні музейних розробок і під час
занять, і в заходах виховного характеру. Отже,
маємо взаємну зацікавленість у співпраці [6].
В практичній площині досвіду співпраці історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова
та Одеського історико-краєзнавчого музею маємо
систематичний підхід до взаємодії, який можна
поділити на декілька видів та форм роботи. Слід
зазначити, що своє навчання на історичному факультеті студент-історик починає окрім лекцій з ще
деяких обов’язкових заходів. Так, вже багато років
поспіль першокурсники традиційно відвідують
музей з метою оглядової екскурсії. Слід зазначити,
що ця форма роботи є дуже важливою, оскільки
така форма адаптації першокурсників до нового
навчального середовища є позитивною для виховання пізнавального наукового інтересу, без якого неможливе успішне навчання. Під час першої
зустрічі з працівниками музею студенти розуміють, що ця установа також може стати їх майбутнім
місцем роботи, оскільки музей є одним з бажаних
місць для працевлаштування істориків, і більшість
з працівників є випускниками нашого факультету,
що також позитивно впливає на співпрацю. Одним з поширених видів роботи є використання
музейних колекцій для проведення занять, оскільки ОІКМ має достатньо репрезентативні фонди та
експозицію, що дозволяє проводити заняття для
студентів-істориків майже з усіх тем, особливо
регіонального характеру. Це дозволяє формувати
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у студента не тільки фахову компетентність та закріплювати фактичні знання з окремих питань
історичного процесу, але й допомагає всебічно розвивати особистість та уміння майбутнього фахівця
в галузі поєднання різноманітних форм та методів
роботи. Найбільш популярними в даному виді роботи є проведення лекцій-екскурсій на базі музею.
Традиційними стали проведення спільних заходів навчально-виховного характеру, так щорічно
до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору та
інших пам’ятних дат загальнонаціонального та регіонального характеру музей спільно з науковцями
університету та викладачами гімназій міста проводить тематичні заходи (лекції-екскурсії, виставки, інше). Особливо важливим в цьому процесі є
те, що участь в таких заходах беруть учні шкіл та
гімназій, студенти, що забезпечує взаємозв’язок
«школа–університет–музей». Одеський історикокраєзнавчий музей проводить активну виставкову
діяльність, і студенти-історики завжди відвідують виставки. Окремою важливою та досить популярною сьогодні формою роботи є проведення
майстер-класів, до участі в яких залучаються не
тільки студенти, але й школярі, і це допомагає
формувати у відвідувачів різного вікового статусу
спільні навички та компетенції, особливо народознавчого характеру, оскільки найбільш популярними є майстер-класи з писанкарства та інших
видів народного мистецтва.
Однією з основних складових системи виховання молоді, як відомо, є традиційна культура.
Однак в умовах міста, навіть на ранніх етапах
його існування, коли міське населення формується із сільських переселенців, привнесена
ними традиційна культура досить інтенсивно
трансформується і міська субкультура втрачає
чимало властивих етнічній культурі ознак. Особливо активно цей процес відбувався у містах
Південної України, зокрема, в Одесі, де він, в
умовах багатоетнічності, прискорювався. Чи
означає це, що такий дієвий виховний чинник,
як традиційна культура, не може бути задіяним
у вихованні міської молоді, оскільки у містах її
практично не існує? Однак навіть при стверджувальній відповіді на поставлене запитання доводиться визнати, що навіть за умов використання
сучасних технологій у виховному процесі адекватної альтернативи такому чиннику, як традиційна культура, немає. В цьому питанні нам
допомагає експозиція відділу «Степова Україна» Одеського історико-краєзнавчого музею,
на базі якої не тільки проводяться заняття для
студентів-істориків, але й ведеться підготовка
фахівців-етнологів (Одеський національний
університет є одним з небагатьох, хто здій-

снює таку підготовку). На базі відділу «Степова
Україна» проводяться заняття з етнологічних
спецкурсів, майстер-класи, етнореконструкції.
Учасники фольклорно-етнографічного колективу «Джерело», який існує на історичному факультеті вже понад 15 років, на базі музею проводять свої традиційні реконструкції, зокрема,
обрядів зимового циклу «Маланка» та «Коза».
Сучасність вимагає від освітніх, наукових та
культурних установ співпраці з медійними засобами поширення інформації. Історичний факультет має досвід створення фільмів-реконструкцій
народознавчого характеру (серія «Джерела») [8],
деякі з фільмів цього народознавчого циклу були
створені з залученням науковців історичного факультету в експозиції відділу «Степова Україна»,
на базі якого проводились зйомки (фільми про
традиційне ткацтво українців, календарні свята
болгар Буджака та інші). Досвід проведення занять на базі відділу також став при нагоді під час
участі однієї з студенток факультету в програмі
«Міняю жінку», проведення лекції в музеї дозволило наочно показати спільність та відмінність
культур нашій гості з Фіджі, яка за умовами обміну прибула в Одесу на навчання.
На історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова проблемі національно-патріотичного виховання
та формування народознавчої компетенції
студентів-істориків приділяється особлива
увага. Ведеться пошук оптимальних форм роботи, змісту заходів, що проводяться. Перевага
надається насамперед тим, що дають реальний
результат за порівняно короткий час, який можна проаналізувати, дати відповідну оцінку. Ми
маємо можливість організовувати національнопатріотичне виховання та формування народознавчої компетенції студентської молоді з
досягненням певних результатів у найближчій
перспективі. Для цього максимально використовується специфіка фахового кваліфікаційного
профілю факультету, організація і проведення
виховної роботи здійснюється з залученням конкретних програм, проектів, які передбачають виконання реальних завдань і дають можливість
з’ясування їх впливу на формування моральноетичних якостей, національної свідомості тощо
[10]. В цьому питанні досвід співпраці з Одеським
історико-краєзнавчим музеєм є багатогранним
та позитивним, але ще не всі можливості музейної педагогіки нами використані, що стане нашим подальшим завданням в майбутній роботі.
Високий фаховий рівень та компетентність
колективу музею підтверджуються також спів
працею в галузі проведення міжнародних на-
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укових конференцій (історичних, етнографічних, музеєзнавчих). Учасниками конференцій
є провідні фахівці різних галузей історичної та
етнологічної науки, музеєзнавці, педагоги, що
дозволяє провести конструктивний обмін думками та розробити нові методики роботи. На
базі музею проводяться численні наукові зустрічі, презентації нових наукових видань з залученням широкої громадськості та студентства.
Слід зазначити, що ще одним компонентом
та видом співпраці є те, що на базі музею проводяться навчальні практики студентів, зокрема, музейна практика, за науково-практичним
напрямком переважно під час проходження
практики студентами накопичується комплекс
навичок майбутнього науковця та музейного
працівника. Також, зазначимо, що, згідно з сучасними вимогами до навчальних програм необхідною умовою для успішного викладання навчальних дисциплін є співпраця з установами,

які додатково в якості інформаційного ресурсу забезпечують процес навчання, і Одеський
історико-краєзнавчий музей є однією з установ,
яка офіційно зазначається в навчальних програмах викладачів історичного факультету.
Отже, репрезентовані окремі аспекти досвіду співпраці історичного факультету ОНУ
імені І. І. Мечникова та Одеського історикокраєзнавчого музею в питанні національнопатріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентської молоді
дають підстави позитивно оцінити результати освітньо-виховної, науково-дослідної,
фондової, видавничої, пам’яткоохоронної
та експозиційної співпраці з використанням
ресурсів музею. Досвід співпраці видається
ефективним і доцільним щодо впровадження у
виховний процес освітніх закладів міста, дозволимо собі висловити сподівання на подальшу
спільну діяльність університету та музею.
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The Odessa Regional History Museum as a part of system for national-patriotic education and teaching of ethnology to the history students (based on the work experience)
N. Petrova
The article attempts to summarize the historical experience of cooperation between the History faculty of the
Odessa I. I. Mechnikov National University and the Odessa Regional History Museum for national-patriotic education
and teaching of ethnology to the history students. The article presents the forms and work methods of professors,
researchers, museum staff.
Keywords: patriotic education, teaching of ethnology, museum, university.
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С. В. Иванова

Компетентностный подход в музейной педагогике
В статье рассматриваются некоторые аспекты музейной педагогики на примере работы творческих групп
при школьном музее детского дома «Жемчужинка» (Одесса). В основе работы музея лежит компетентностный
подход, позволяющий детям овладевать новыми знаниями во внеурочное время, не теряя интереса к познавательному процессу. Сотрудничество с историческим факультетом ОНУ имени И. И. Мечникова в рамках
музейных мероприятий имеет положительное значение и для студентов, и для воспитанников детского дома.
Ключевые слова: музейная педагогика, компетентностный подход, творческие группы.

Введение компетентностного подхода1 в европейское образование началось еще в конце ХХ
века. Основываясь на европейском опыте, учитывая потребности в адаптации учащихся к быстроизменяющейся жизни социума, в подготовке
к дальнейшему обучению и профессиональной
деятельности, украинские ученые определили
основные ключевые компетенции. К ним относятся: умение учиться, здоровьесберегающая,
общекультурная, гражданская, предпринимательская, социальная, информационно-коммуникативная. Каждая ключевая компетенция
дает ученикам «ключ» для решения широкого
круга учебных и жизненных задач, поэтому они
формируются на межпредметной основе [3; 5; 7 и
др.]. Несмотря на некоторые расхождения с европейской концепцией, основной компетенцией в
европейской и украинской педагогической науке
считается умение учиться (табл.). Естественно,
в учебных заведениях разного уровня (школы и
высшие учебные заведения) компетентностный
подход будет реализовываться по-разному. В
вузах его суть проявляется в привитии и развитии у студентов набора ключевых компетенций,
которые обеспечат качественное выполнение
профессиональных обязанностей, в обычных и
экстраординарных ситуациях. Кроме того, необходимо создать такую инновационную среду,
которая приучила бы студента, а в дальнейшем —
выпускника) к саморазвитию, повышению ква1

Следует учитывать разницу двух сходных по звучанию
понятий. Компетенция — это общественная норма, требование, которая включает знания, умения, навыки,
способы деятельности, определенный опыт. Компетентность — это способность применять приобретенные знания, умения, навыки, способы деятельности,
собственный опыт в нестандартных ситуациях с целью
решения определенных жизненно важных проблем.
Компетентность является личностным образованием.
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лификации путём самообразования, социальной
самостоятельности, мобильности, свободному
ориентированию в окружающей среде и успешному решению сложных задач. Таким образом
будет реализовано и то направление компетентностного подхода, которое получило название
«непрерывное образование» [10]. Следовательно, умеет учиться тот, кто осознает цель образовательной деятельности, мотивирован к
её эффективности, умеет организовать свою
учебу, отобрать нужные знания, осуществлять
мониторинг и самоконтроль; стремится к ее
совершенствованию [6].
Для школьников ключевая компетенция
умение учиться предполагает формирование
у них способности рассуждать, сравнивать,
обобщать, наблюдать, самостоятельно искать
информацию из разных источников. Внешний контроль учителя должен постепенно
дополняться внутренним самоконтролем и
самооценкой. Немаловажное значение имеет
психологический аспект, когда ребенок должен воспринимать учёбу через призму таких
понятий, как «Я знаю», «Я умею», «Я могу/
смогу» [2, с. 8–13; 7, c. 34–52].
Казалось бы, компетентностный подход
в школах и вузах при близком методическом
подходе и общей цели (научить учиться) имеет
достаточно разные направления в реализации
этой цели. Это неудивительно, учитывая отличия в возрасте и объеме знаний учащихся учебных заведений разного уровня, а также разные
задачи, стоящие перед педагогами.
Тем не менее в определенных ситуациях синтез
этих направлений в контексте музейной педагогики даёт возможность повысить мотивацию самостоятельного получения качественных новых
знаний у разных групп учащихся. Одна группа
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представлена воспитанниками детского дома
«Жемчужинка» (г. Одесса) и включает детей в возрасте от 7 до 14 лет, другая — студентами исторического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова
(кафедра археологии и этнологии Украины).
Во всем мире за последние несколько десятилетий происходит изменение концепции музеев в связи с изменением роли и места музеев
в многомерном музейном пространстве. Музеи
превращаются в важнейшие центры образования и обучения, т.к. именно через них реализуется доступ к национальному культурному
и природному наследию. Меняется и взгляд
на роль музеев в обществе. Музей позиционируется теперь не просто как хранилище артефактов, но как заведение, позволяющее воплощать в жизнь культурные и образовательные
программы, организовывать интересный и
познавательный досуг. В них реализуются
программы для детей и взрослых, используются новые технологии, инновационные
формы подачи материалов. Упадок культуры,
пренебрежение к культурному наследию и духовному развитию нации неизбежно приводят
к утратам во всех сферах социальной жизни
общества. Именно поэтому исключительную
важность приобретает роль музеев — и как образовательных и культурных центров, и как
хранилищ исторической и социальной памяти
[9 с. 11–13]. Музей рассматривается как определенная коммуникационная система, предполагающая процесс «общения» посетителей с
экспонатами; отдельные музейные экспозиции
тогда выступают как знаковые системы, несущие информацию. Поэтому предполагается
допустимым включение в экспозиции неаутентичных экспонатов (копий), если они необходимы для создания невербальной музейной
коммуникации [4].
Эти данные касаются, прежде всего, государственных музеев. Но столь же важной представляется и роль школьных музеев, которые
являются легкодоступными, с одной стороны,
и могут быть достаточно органично включены
в учебно-образовательный и воспитательный
процессы. Для создания их экспозиций возможно применение копий, что позволяет расширить
тематику и хронологические рамки экспозиций.
Формирование новой концепции музеев
привело к возникновению новой сферы образовательной деятельности — музейной педагогики, которую относят к инновационным
педагогическим технологиям. Она связана с
различными сферами образования, науки и
культуры, имеет междисциплинарный ха-

рактер, обращаясь к таким дисциплинам, как
музееведение, искусствоведение, история, психология, краеведение [1, с. 76].
Музей «Поток времени», открытый в 2013 г.
при детском доме «Жемчужинка», не является
школьным музеем в полном смысле этого слова:
воспитанники детского дома учатся в общеобразовательных школах г. Одессы. Он является составной частью музейно-библиотечного
комплекса детского дома; отсутствие аналогов
определило включение его в разряд школьных
музеев. Музей не открывается специально для
экскурсий и посетителей, а открыт во внеурочное время и выходные дни. Воспитанники приходят в него не только на занятия творческих
групп, но и для получения нужной информации
для школьных уроков или тематических докладов, просто провести свободное время.
Специфика музея во многом определила и специфику его работы. В нём представлены экспозиции различной направленности, на основе которых созданы детские творческие группы. Имеются
в работе свои особенности — разный возраст детей
и их психофизиологические данные. И, наконец,
немаловажное значение имеет факт интеграции
работы различных творческих групп, взаимосвязь и «взаимопроникновение» их тематик, что
обусловлено связью с основными экспозициями
и стендами музея, являясь их продолжением и в
то же время базируясь на них. В рамках музейной
экспозиции выделяются следующие разделы/направления: 1) зал военной славы; 2) археология
различных эпох (древний мир, античность, средневековье); 3) одессика («100 великих одесситов»);
4) история книги, 5) история музыки и музыкальных инструментов; 6) комплекс «Мир сказок»;
7) литературная гостиная; 8) музей спорта (спортивные достижения одесситов и воспитанников
детского дома). Именно интеграция деятельности
творческих групп оказала решающее влияние при
разработке основной концепции музейной работы, которая должна быть достаточно динамичной
и может быть скорректирована в процессе реализации программы музейной педагогики.
Неизбежно ситуация сложилась так, что
одни и те же воспитанники занимаются в разных творческих группах параллельно, поэтому
здесь не может быть традиционного подхода к
изучению того или иного музейного направления как многолетней программы, ориентированной на школьные курсы истории, литературы, истории культуры и т.п. К тому же такой
метод обучения вызвал бы стойкие ассоциации
именно со школьной программой, что привело
бы к снижению интереса к занятиям. Поэтому
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обучение и строится как система взаимосвязанных блоков, тематику которых в значительной
степени выбирают сами дети. Занятия ведутся
как диалоги или круглые столы, а не в виде традиционных лекций или школьных уроков.
Еще одной формой изучения истории является участие в поисковых работах, осуществляемых клубом «Воинская доблесть», и в археологических раскопках и разведках, проводимых
Институтом археологии НАН Украины. На
таких выездных занятиях дети на местах знакомятся с памятниками военной истории и
археологии, выполняют посильную, но актуальную работу, а также получают возможность
собственноручно пополнить музей новыми экспонатами.
Применение диалектического метода позволяет обратить казалось бы имеющийся недостаток — небольшое число воспитанников детского
дома — в положительный фактор. На передний
план выдвигается традиционный метод семейного воспитания — взаимосвязь и обмен информацией между разными поколениями и детьми
разного возраста внутри одного поколения, формирование коммуникационного пространства.
В финале изучения темы готовится презентация, т.е. доклады с видео- и фотоматериалами, которые представляются в первую очередь
членам творческих групп, а затем  — всем остальным воспитанникам детского дома, а также педагогам. В итоге все дети, которые в силу
тех или иных причин не включены в творческие
группы и актив музея, получают разнообразную
и доступную для них информацию, а необычность преподнесения нового материала — презентация, подготовленная сверстниками, ведет
к его лучшему усвоению. Кроме того, участники творческих групп готовят костюмированные
театрализованные постановки, связанные с
различными периодами древней истории, сами
снимают и монтируют небольшие фильмы по
древней и новой истории (экранизация мифов
Древней Греции, цикл «Одесситы знаменитые
и забытые»), проводят социологические опросы
среди одесситов по темам истории Одессы, создавая из них видеосюжеты, ставят представления
по мотивам литературных произведений. Часть
детей подготовлена вести экскурсии по музею;
старшие могут провести экскурсию по всему
музею, младшие — по отдельным экспозициям.
В литературной гостиной, обставленной в
стиле пушкинской эпохи, проходят занятия
творческой группы юных поэтов (руководитель  — одесский поэт И. Потоцкий). Особая
атмосфера и любовь к творчеству способству-

ют развитию литературного дарования воспитанников детского дома, итогом чего являются
призовые места на городских конкурсах и два
напечатанных альманаха стихотворений.
Кроме того, на базе музейно-библиотечного
комплекса организуются тематические литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными творческими людьми.
Кафедра археологии и этнологии Украины
Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова сотрудничает с детским домом
«Жемчужинка». Сотрудничество носит двусторонний характер: воспитанники детского дома
посещают театрализованные этнографические
представления студентов, а студенты участвуют
в мероприятиях, проводимых на базе музея «Поток времени» (реконструкции народных праздников, археологические разведки на территории
Одесской области и пр.).
Студенты специально готовят программы для
воспитанников детского дома, причём празднично-игровая форма сочетается с лекционной.
Мероприятия происходят в помещении музея
«Жемчужинки» и оказываются полезными не
только для детей, но и для студентов: необходимость выступления перед новой, к тому же детской
аудиторией разного возраста заставляет студентов
искать новые подходы, чтобы сделать свой доклад
более интересным, информативным, доступным.
После 2-го курса все студенты исторического
факультета проходят музейную практику, посещая различные музеи города. В качестве итогового мероприятия в виде эксперимента в 2015 году
они подготовили экскурсионную программу в одном из музеев, пригласив на нее воспитанников
детского дома «Жемчужинка». В этом контексте
студенты учились вести экскурсию, а дети получили информацию не от взрослого экскурсовода,
а от близких к ним по возрасту людей, что способствовало повышению интереса к экскурсии.
Таким образом, на основе музейных занятий
при такой методике дети получают культурное
развитие с учетом их интересов, возраста, знаний и способностей, а также  — что является
наиболее важным — не теряют интереса к процессу получения новых знаний. Работа с детьми
на основе музейных экспозиций, театрализация
как элемент обучения, воспитания, развития
являются важными составляющими компетент
ностного подхода в музейной педагогике. В то
же время студенты не только воспринимают определенный объем знаний, соответствующий
той или иной учебной программе, но и самостоятельно расширяют и углубляют его, имеют
возможность узнать современную музейную
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концепцию изнутри, получают представление
о социологии музеев и опыт общения с детской
аудиторией. Задачи музейной педагогики — воспитание и развитие личности — тесно связаны с

личностно ориентированным и гуманитарным
направлениями современной педагогики. Эти
аспекты одинаково актуальны при работе и со
студентами, и со школьниками.
Таблица

Ключевые компетенции (по данным разных экспертных групп) [8]
Ключові компетентності
Експерти Європейської ради

Уміння навчатись
Загальнокультурна
Іноземні мови
ІКТ-навички та використання технологій
Соціальні навички

Робоча група з питань упровадження
компетентнісного підходу (Україна)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з базових дисциплін

Уміння вчитись (навчальна)
Загальнокультурна

Уміння вчитися
Загальнокультурна
(комунікативна)
Компетентність з інформаційних Інформаційна
та комунікаційних технологій
Соціальна
Соціально-трудова

Підприємницькі навички
Підприємницька
Базові компетентності в галузях математики,
природничих наук та технологій
Фундаментальні навички рахування та письма
Здоров’язберігальна
Громадянська

Здоров’язберігальна
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Method of the competency-based approach in museum pedagogy
S. Ivanova
This article discusses some aspects of museum pedagogy as an example work of creative groups in the school
museum of the «Perlynka» orphanage (Odessa). The school museum’s work is based on competency-based
approach, helping the children to acquire new knowledge without losing interest to the cognitive processes. The
cooperation with the Department of History of Odessa I. I. Mechnikov National University within the museum
activities gives a positive impact both on students and on children from the orphanage.
Keywords: museum pedagogy, competency-based approach, creative.
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С. С. Сластеннікова, І. О. Супрунюк

Інтерактивні програми для старшокласників, студентів
та сімейного відвідування в Національному музеї
історії України. Історія і перспективи
Стаття аналізує досвід науково-освітнього відділу Національного музею історії України у впровадженні
та проведенні інтерактивних форм роботи з відвідувачами, а також нових напрямків роботи з відвідувачами
старшого шкільного віку та студентами.
Ключові слова: інтерактивні програми, школярі, квест, сімейне дозвілля в музеї, інтелектуальне дозвілля,
психологія.

«Все тече, все змінюється» — ці слова давньогрецького філософа Геракліта дуже влучно
описують невпинні зміни, що відбуваються зараз в усіх музеях України. Дійсно, час диктує
нам свої вимоги, змінюються люди, їх світогляд,
сприйняття навколишнього середовища. Музейна спільнота має реагувати на запит суспільства, а саме — зробити музей центром дозвілля,
пізнання нового і, нарешті, просто місцем відпочинку від «буденності».
Досвід останніх років свідчить, що класична
експозиція, класична екскурсія поступово витісняються інтерактивними формами роботи. Адже
поєднання екскурсії з елементами гри дає змогу
відвідувачам проявити себе, стати безпосередніми
учасниками екскурсії та у легкий, ненав’язливий
спосіб сприймати нову інформацію.
В 2006 р. в Національному музеї історії України (далі — НМІУ) стартували перші інтерактивні програми. Створення та проведення інтерактивних екскурсій, квестів для школярів,
студентів та дорослих впродовж останніх років
стало одним із провідних напрямків роботи
науково-освітнього відділу музею.
Впродовж кількох років в НМІУ було створено більше 10 програм для відвідувачів різного віку та тематики, залежно від вподобань,
а саме: «Таємниці дружинного скарбу» (авт.
Н. В. Лихицька), «Козацькими стежинами» (авт.
Л. В. Павленко), «Код героїв» (авт. С. С. Сластеннікова), «Град Кия», «Дари богів» (авт.
С. С. Сластеннікова, І. О. Супрунюк), «Артефакти Бабусі-Яги», «В пошуках скарбу», «Шляхами археологів», «Музейні етюди», «Тіні забу© Сластеннікова С. С., Супрунюк І. О., 2016

тих предків» (авт. Л. О. Коцар); майстер-класи:
«З історії писемності», «З історії первісного
мистецтва», «Барви трипілля» (авт. І. С. Вітрик)
тощо.
Навесні 2016 р. до впровадження готуються ще 3 програми  — «Намисто часу» — квест
для сімейного дозвілля (авт. І. О. Супрунюк),
«Таємничий лист» — пізнавальна командна гра-змагання для старшокласників (авт.
С. С. Сластеннікова) та «Речі, якими ми не користуємось» — інтерактивна екскурсія для молодших школярів (авт. Н. В. Лихицька)
Попит на нові види послуг підтверджують і
статистичні данні,зокрема, прослідковується
чітка динаміка росту попиту на інтерактивні
форми роботи. Так, у 2012 р. було проведено
17 інтерактивних програм, у 2013 – 76, 2014 – 62,
а в 2015 – 218.
Великим попитом користуються костюмовані екскурсії: «Музейні етюди», «Тіни забутих предків», «Артефакти Бабусі-Яги», якщо у
2012 р. було проведено 2 театралізовані екскурсії, в 2015 р. — 43. Така форма екскурсії особливо популярна серед школярів молодшого та
середнього шкільного віку. Адже яскрава жива
картинка активізує сприйняття, а емоційна насиченість сприяє кращому запам’ятовуванню
інформації.
Треба зазначити, що більшість інтерактивних програм у провідних музеях України розраховані саме на школярів молодшого та середнього шкільного віку. В той час як залишається
майже незайнятою ніша роботи з учнями старшого шкільного віку, студентами та дорослими.
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Робота з цими категоріями відвідувачів потребує принципово інших підходів та методів
подачі інформації. Зокрема, інтерактивні програми мають відзначатися більшою інформаційною насиченістю. Екскурсовод повинен
спрямовувати відвідувачів до самостійного
осмислення подій та фактів. Крім того, в період ранньої та зрілої юності одним із провідних
видів діяльності старшокласників та студентів
є саме навчальна діяльність. У зв’язку з тим, що
в старших класах та під час навчання у вищих
навчальних закладах розширюється коло знань.
Нові знання учні застосовують при поясненні
багатьох фактів дійсності, вони більш усвідомлено починають відноситися до навчання
[1, с. 91–106]. Відмінність у відношенні до учення визначається характером мотивів. На перше
місце висуваються мотиви, пов’язані з життєвими планами, намірами в майбутньому, світоглядом і самовизначенням.
У 2014–2015 рр. співробітниками НМІУ було
розроблено ряд інтерактивних програм, розрахованих на вище згадані категорії відвідувачів:
1. Історичний квест «Код героїв» (авт.
С. С. Сластеннікова) для учнів старшого шкільного віку, студентів та сімейного відвідування.
НМІУ має надзвичайно багату експозицію,
що описує історію України від найдавніших часів до сьогодення. Квест «Код героїв» дає змогу
нашим відвідувачам познайомитися з усією експозицією в ігровій формі. Квест розроблений
у вигляді путівника. Програма триває близько
2 годин.
Спочатку програма планувалася для проведення для груп молоді, але, як показав досвід,
програма чудово підходить і для сімейного відвідування.
На початку формуються 2 команди, вони
отримують картки з завданнями, карти поверхів музею, бланки відповідей. Орієнтуючись
по карті, читаючи завдання, учасники квесту
мандрують по різним історичним періодам у
хронологічному порядку — від кам’яної доби до
сьогодення. В кожній картці, окрім загальної
інформації про історичний період, міститься і
завдання, виконавши яке, учасники здобувають кодове число. Завдання направлені на уважність, розвиток спостережливості, кмітливість,
розвиток вміння працювати в команді, спільно
координувати свої дії. Ведучий постійно супроводжує команди, підказує за необхідності,
направляє на вірний шлях. У кінці квесту, виконавши всі завдання, учасники розшифровують
закодовані слова (зіставляючи число з літерою
алфавіту). Серед отриманих слів є такі, як «ге-

роїзм», «доброта», «гідність», «справедливість»
тощо. Тобто те, що важливе для українців. Ведучий разом з командами знаходить і два «закодовані» слова: «Слава» для однієї команди,
і «Україні» для другої команди. Таким чином,
учасники квесту формують ще одну чесноту
українців – «єдність». Ведучий наголошує на
тому, що лише в єдності, в допомозі один одному
ми можемо бути сильними.
Таким чином, квест «Код героїв» містить
елемент патріотичного та соціального виховання. Адже в період ранньої та зрілої юності
посилюється суспільна спрямованість школяра,
бажання принести користь суспільству, іншим
людям. Наприклад, у 80 % молодших школярів
переважають особисті потреби і лише в 20 %
випадків учні висловлюють бажання зробити
щось корисне для інших, але близьких людей
(для членів сім’ї, товаришів). Підлітки в 52 %
випадків хотіли б щось зробити для інших,
але знову-таки людям найближчого оточення.
У старшому шкільному віці картина істотно змінюється. Більшість старшокласників указують
на прагнення надати допомогу школі, місту,
селу, державі, суспільству [2, с. 291–315].
ІІ. В грудні 2014 р. була розроблена екскурсіягра «Вивчай англійську в музеї» (авт. С. С. Сластеннікова)
Ідея появи такої програми з’явилась через
прагнення розширити асортимент послуг та
урізноманітнити їх для різних категорій відвіду
вачів. Так, за задумом, інтерес для відвідання
цієї програми можуть мати учні навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської
мови, студенти, відвідувачі мовних курсів, та
людей, які просто цікавляться вивченням англійської мови. Адже музей теж може бути гарним майданчиком для вивчення іноземної мови.
Перед початком складання програми було вивчено різні методики, проведені консультації з
викладачами іноземної мови, для того щоб програма дійсно була корисною та цікавою.
Програма складається з 2 частин: екскурсії
по експозиції і 3 конкурсів. Вся програма проводиться виключно англійською мовою. Екскурсійна частина проводиться у формі бесіди,
щоб учасники мали змогу не тільки слухати іноземну мову, але і взаємодіяти — відповідати на
запитання екскурсовода в ході екскурсії. Дуже
позитивним є те, що розповідь ілюструється
експозицією. Таким чином, мова легше сприймається, до того ж учасники, навіть несвідомо,
поповнюють свій словниковий запас.
Екскурсія триває близько 30 хвилин, після
чого учасники змагаються у конкурсах, що на-
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правлені на позбавлення мовного бар’єру, мовну
практику та засвоєння нової лексики.
ІІІ. В травні 2015 р. стартувала екскурсіяквест для учнів старшого шкільного віку та
студентів «Град Кия».
НМІУ знаходиться у винятковому місці, на
Старокиївській горі, в місці, де розпочав свою
історію Київ понад 1500 років тому. На території
садиби музею знаходяться багато реконструкцій: язичницький жертовник, фундаменти Десятинної церкви — першого кам’яного християнського храму, пам’ятний знак першій школі
в Києві, фундаменти палаців Х та ХІІ ст. тощо.
Крім того, в колекції НМІУ зберігається багато
унікальних експонатів, які розповідають про
історію середньовічного Києва, та діорама Києва Х–ХІІІ ст., яка завжди викликає захоплення
відвідувачів.
Щоб привернути увагу до вивчення історії
міста Києва, створити різновид інтелектуального дозвілля для молоді і сімей на свіжому повітрі
і була розроблена екскурсія-квест «Град Кия».
Вона складається з двох частин: екскурсійної,
що проводиться в експозиції музею, та квесту,
що проводиться на території садиби музею.
При розробці квесту ми максимально намагалися «наситити» маршрут квесту допоміжними
матеріалами. Так, наприклад, мандруючи по
маршруту, учасники знаходять скриню, глиня-

ні фігурки, кістки свійських тварин, шкіряну
карту, перо для письма, сокиру тощо. Це додає
певного колориту квесту, емоційного забарвлення та спонукає йти до мети.
В даній програмі завдання розраховані на
розвиток логічного мислення. Адже саме в період раннього та зрілого юнацтва формується
повноцінне теоретичне та логічне мислення [3].
Завдання до квестів розраховані також на
розвиток комунікативних навичок, адже для
того, щоб виконати завдання необхідно злагоджено взаємодіяти. Також одним із завдань для
учасників екскурсії-квесту «Град Кия» є звернутися за допомогою до «незнайомця в капелюсі»,
щоб дізнатися про вірний шлях. Як показав досвід, це завдання у школярів та студентів викликає певні незручності.
В сучасному світі, світі веб-ресурсів та соціальних мереж, питання живого спілкування
стає все актуальнішим, саме тому, на нашу думку, музей має стати центром живого спілкування та «пізнання нового через минуле».
Назагал, програми «Код героїв», «Град Кия»,
«Вивчай англійську в музеї» отримали схвальні
відгуки та велику зацікавленість з боку відвіду
вачів. Що говорить про необхідність розвивати
даний напрямок роботи та максимально розширювати спектр послуг для популяризації
музеїв.
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Інтерактивна екскурсія
як основа музейної комунікації
(на прик ла ді Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна)
В статті розглянутий досвід Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна в проведенні екскурсійної
роботи з відвідувачами різних вікових категорій. Автор розглядає різноманітні форми і методи освітньої
роботи музею, роблячи основний акцент на інтерактивних екскурсіях. Такі екскурсії доступні не лише
для організованих груп, а й для поодиноких відвідувачів чи для родин з дітьми та є цікавим і сучасним
музейним продуктом.
Ключові слова: музей, екскурсія, музейне заняття, відвідувачі, школярі, інтерактив, квест.

Сучасний музей все далі відходить від традиційних видів діяльності, таких як класична
екскурсія чи лекція-розповідь, залишаючи їх,
здебільшого, для дорослої аудиторії. Проте й
у роботі з дорослими музеї переходять на новий рівень. На думку Є. Ковальчука, сутність і
майбутнє музею в значній мірі складає процес
людського спілкування і в епіцентрі музейної
діяльності основною стає людина, тобто відвідувач [5, c. 17–22]. Звісно, потрібно утримувати
певний баланс, щоб не перетворити музей на
майданчик суто для розваг.
Загальноприйнятим визначенням екскурсії є таке: «Екскурсія — це одна з традиційних
форм навчання в музеї. Її організація характеризується просторовим і часовим режимом, розподілом функцій у спілкуванні між музейним
працівником та відвідувачами» [4, с. 125–130].
Та, незважаючи на це, все більше музеїв шукають нові та нетрадиційні форми взаємодії з відвідувачем. Бо, як влучно сказав Михайло Гнєдовський, «музей повинен не тільки зберігати
пам'ять, але й пояснювати наш спадок наступним поколінням. І кожному новому поколінню
ми маємо пояснювати цей спадок інакше. Тому
що світ змінюється — і питання, які ми задаємо
минулому, щоразу інші. І в цей момент музей
змушений бути творчим, іноваційним, яскраво і
несподівано мислячим інститутом» [10]. Власне
цього й прагнуть сучасні музеї.
На сьогодні все більш ефективними формами комунікації в музеях стають тематичні екскурсії, екскурсії-подорожі, екскурсії-квести.
© Шевченко О., 2016

Більшість музейних працівників вважає, що
важливою умовою виконання музейно-освітніх
програм є впровадження в музейне середовище
інноваційних розвиваючих технологій. При використанні таких образно-емоційних прийомів,
як занурення в минуле, театралізація, драматургія, рольові ігри, відвідувач музею отримує надзвичайні емоції, бо має можливість виступати не
в ролі пасивного споживача інформації, а як рівноправний співрозмовник, активний учасник
діалогу [6, с. 230–232]. Як говориться у відомій
китайській поговорці: «Розкажи мені — і я забуду, покажи мені — і, може бути, я запам’ятаю,
але залучи мене, і я зрозумію». Саме залучити
відвідувача до певної музейної дії, надати можливість «включити» в експозиції всі органи відчуття й намагаються музейники. При цьому, як
вважає О. А. Ярмолюк [12, с. 139–141], екскурсовод повинен володіти не лише класичними
прийомами розповіді та показу, а й задіювати
вербальне спілкування, акторську та анімаційну майстерність для кращого сприйняття теми
екскурсії екскурсантами.
Не залишився в стороні від цих тенденцій
і Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна
(далі — Музей І. Ю. Рєпіна). Взагалі, говорячи про Музей І. Ю. Рєпіна, ми маємо на увазі
справжній музейний комплекс, який складається з трьох окремих музеїв, що працюють
на правах відділів. Це Меморіальний музей
І. Ю. Рєпіна, Художня галерея та Краєзнавчий
музей. Така різноплановість музеїв призводить і
до різних форм подачі матеріалу. Так відвідува-
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чами меморіального музею та Художньої галереї
здебільшого є гості міста та організовані групи
дорослих, школярів та студентів з різних міст
України, і в першу чергу з Харкова. Такі відвідування мають за мету в досить короткий час ознайомитися з експозицією. Тому в даному випадку
здебільшого замовляються звичайні оглядові
екскурсії. Хоча вже і ця категорія відвідувачів
все частіше починає замовляти інтерактивні заняття чи навіть музейні свята. Це проявляється
в тому, що останнім часом величезним попитом
у школярів-харків’ян користуються комбіновані
екскурсії в Художній галереї, під час яких діти
не тільки отримують відомості про живопис
та декоративно-прикладні
промисли, представлені в
музеї, а й мають можливість
самі розписати тарілочку,
коника або дзвоник елементами народного розпису, чи
спробувати намалювати
автопортрет або скласти
натюрморт [2]. В арсеналі
цього відділу також декілька циклів музейних занять,
таких як «Мистецькі жанри
дітям: навчаємося разом з
Машею» та «Абетка мистецтв» [7].
Зовсім інша картина з
відвідуванням Краєзнавчого музею. Основними
споживачами цього музею
є школярі міста Чугуєва та
невеликий процент організованих груп харківських
школярів. Для учнів сьогодні є абсолютно неприйнятною статична розповідь біля вітрин та стендів музею, бо сучасні
діти з дитинства мають різноманітні гаджети,
які надають змогу постійно черпати віртуальну
інформацію, що супроводжується яскравою візуалізацією, і просто слухати екскурсовода їм
вже не цікаво. Окрім того на сьогодні музейна
експозиція є досить сталою, тому, побувавши
в музеї на звичайній оглядовій екскурсії, школярі навряд чи прийдуть оглядати її знову. На
щастя, в минуле пішли обов’язкові відвідання
музею «за рознарядками», обов’язкові для шкіл
свята в музейних стінах: «Прийом в піонери чи
жовтенята», «Посвячення в робітники» та тому
подібні, які були досить популярними за радянських часів. Сьогодні збільшити відвідуваність
музею, застосовуючи адміністративний ресурс,

неможливо та й небажано, адже у сучасних людей це викличе відторгнення і заперечення.
Тому завданням і викликом для музейників є створення такого музейного інтерактиву,
який зміг би зацікавити дитину і змусити знову
і знову приходити до музею. Саме тоді на допомогу приходять інтерактивні екскурсії, які
унеможливлюють пасивну участь екскурсантів
у процесі відвідання музею, коли вони тільки
слухають і дивляться, але при цьому зазвичай
дуже поверхнево сприймають побачене.
Взагалі термін «інтерактивність» Вікіпедія
[7] визначає, як принцип організації системи, при якому мета досягається інформаційним обміном елементів
цієї системи. Елементами
інтерактивності є всі елементи взаємодіючої системи, за допомогою яких
відбувається взаємодія з
іншою системою / людиною (користувачем). У випадку музейної екскурсії
взаємодія відбувається між
музейним співробітником,
відвідувачем та музейною
експозицією. Інтерактивні
екскурсії дозволяють залучити відвідувачів в активну
взаємодію з екскурсоводом,
підштовхнути їх до «самостійного» дослідження експонатів музею.
Така подача матеріалу
значно посилює гостроту
сприйняття й робить екскурсію більш корисною з
точки зору засвоєного матеріалу (хоч це і звучить
дещо по-шкільному). Насправді сучасна інтерактивна екскурсія в музейних стінах більше схожа
на чарівну казку або веселу пригоду [3].
Виходячи з цього, науковими співробітниками
Музею І. Ю. Рєпіна були розроблені екскурсії, в
яких відвідувачі є безпосередніми учасниками
дійства. Ми зробили ставку на такі якості дітей,
як допитливість і прагнення все спробувати й
відчути на дотик. Так у залі найдавнішої історії
міста Чугуєва «Від городища до фортеці» кожен
відвідувач може відчути себе археологом і спробувати віднайти артефакти в імпровізованих розкопах (при цьому не забувши здати знахідки до
музейного фондосховища), пограти в стародавню
гру «Креймахи», а наостанок ще й пройти своєрідний квест, виконавши завдання цікавого ігрового
путівника, адаптованого для різних вікових груп.
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Зовсім інше дійство отримують відвідувачі Краєзнавчого музею в залі, присвяченому
Другій світовій війні. По завершенні розповіді
кожен має можливість скласти власними руками листівку-трикутник, таку ж, яка лежить у
вітрині, і забрати її з собою.
Ось уже декілька місяців у музеї працює виставка «На захисті України», присвячена трагічним подіям на сході нашої країни. Сприймати
розповідь про ці події спокійно не можливо.
Тому під час екскурсії цією виставкою відвіду
вачі можуть прийняти участь в акції «Захисти
захисника» і спробувати плести справжню маскувальну сітку, яка після закінчення акції буде
передана бійцям 92-ї Окремої механізованої
бригади, що дислокується в нашому місті. Цим
самим відвідувачі роблять свій внесок у справу
перемоги, а усвідомлення того, що вони, можливо, допомогли зберегти життя, також дозволяє
їм бути причетними до
сьогодення. Зазвичай
участь в акції приймають всі відвідувачі: від
малечі до дорослих [1].
Такі екскурсії досту пні не лише для
організованих гру п,
а й для поодиноких
відвідувачів чи для
родин з дітьми, що
якісно відрізняє музей від багатьох інших
закладів, котрі «інтерактивлять» лише з колективними відвідувачами. І треба відмітити,
що часто й дорослі на рівні з дітьми залюбки
виконують всі завдання чи «шукають скарби».
Родинні відвідування музею є не тільки пізнавальними, а й зближують батьків з дітьми.
Ще одну цікаву інтерактивну екскурсію під
назвою «Екскурсію веде Ілля Рєпін»створили
співробітники меморіального відділу в рамках святкування «Ночі музеїв-2012». Яскрава, емоційна аудіорозповідь, побудована на
спогадах самого Іллі Юхимовича, розкрила
перед відвідувачами світ дитинства і юності
художника. Образом великого митця було наповнене кожне слово, кожний звук. У великій
і світлій вітальні на столі парував товстунсамовар, всюди проникали аромати свіжовипеченої харківської булки, створюючи повне
відчуття присутності господарів будинку [9].
Ця екскурсія так полюбилася відвідувачам
меморіального будиночку, що довелося її повторювати ще безліч разів.

Сьогодні меморіальний музей І. Ю. Рєпіна
закритий на реставрацію, в рамках якої будинку
був повернутий автентичний вигляд часів проживання в ньому самого художника. А наукові
співробітники розробляють нову експозицію з
урахуванням нових методів музейної комунікації.
Інколи ідеї для нового інтерактиву «підкидують» реалії нашого життя. Звичайне вимкнення
електрики автоматично відправляє нас у середньовіччя разом з відвідувачами. Так народилася
екскурсія «у світлі ліхтариків», яка потім була
використана під час проведення акції «Ніч музеїв-2016» і користувалася шаленим попитом у
гостей музею.
За окремим замовленням проводиться археологічний квест-екскурсія, який розпочинається на подвір’ї музею та продовжується в
експозиції з поєднанням як теоретичних, так
і практичних завдань. За визначенням «квестекскурсі ї – це командні ігри-екскурсії
на швидкість мислення і руху, під час яких
команди вирішують
логічні завдання, викону ють пошук на
місцевості чи в стінах музею, будують
оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні
рішення і підказки»
[3, с. 29–34].
П ід час нашого
квесту діти діляться на дві команди та для виконання завдань перевтілюються чи в археологів,
здобуваючи артефакти в імпровізованих «археологічних розкопах»; чи в первісних художників, малюючи вугіллям бізонів; чи в слідопитів,
шукаючи за «старовинною» картою наступні
завдання; чи в ремісників, здобуваючи за допомогою зернотерки із зерна борошно. Така ігрова форма дозволяє школярам отримати значно
більше знань і навиків, чим урок чи класична
екскурсія. А про отримані емоції годі й говорити!
Нещодавно такий археологічний квест, звісно адаптований для старшої вікової категорії,
був проведений для змішаної (дорослі і діти)
екскурсійної групи з Харкова, яка заздалегідь
попрохала урізноманітнити відвідання музею.
Цікаво було спостерігати, як дорослі люди з захватом та блиском в очах розгадували загадки
та виконували завдання, відкривали так звані
«капсули часу» і розкладали їх згідно з історичною хронологією.
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Взагалі квест, як вид музейної діяльності, набув у нашому музеї неабиякої популярності та користується чималим попитом як серед школярів
міста, так і школярів Харкова та Харківської області. Так і в Художній галереї розроблений путівник для самостійного проходження
маршрутів як залом
живопису, так і залом декоративноп рикладного
мистецтва. Поки
дорослі з екскурсоводом проходять
залами музею, діти
розгадують цікаві
завдання. Окрім
того співробітники Художньої галереї проводять
квест «Весна іде,
красу веде!», який
присвячений весняним народним
святам. Його можна замовити для родинної компанії, для друзів, для класу. Ця екскурсія-квест
включає естафети, майстер-класи, пошукові завдання, хороводи і ще безліч чого.
Проте серед молодших школярів та дошкільнят найбільшою популярністю користуються
не екскурсії, навіть
і інтерактивні, а
розроблені музейними п рацівниками всіх відділів
цикли музейни х
занять, таких як
«Оживають речі»,
«Абетка мистецтв»,
«Українські народні традиції і промисли», «Знайомимось з Рєпіним»,
«Найдавніше минуле краю», «Мистецькі жанри дітям.
Навчаємося разом з
Машею» та інші [8].
Всі ці заняття
включають в себе елементи гри і змагальності,
а також супроводжуються мультимедійними
презентаціями. Найцікавішими в цих заняттях є ігрові моменти, бо саме під час гри дитина
знайомиться з навколишнім світом та отримує
необхідні навички і власний досвід. Коли ця гра

проходить в музейному середовищі, то школярі
мають можливість поступово отримувати нову
інформацію з різних музейних напрямів, адаптовану для їх віку. Маємо надію, що діти поступово
зрозуміють, що в музеї дійсно цікаво, відчують
тягу до отримання нових знань і в
майбутньому будуть приходити в
музей без примусу
дорослих, можливо, навіть долучать
до цього й своїх
друзів та навіть
батьків [11, с. 312–
315]. Сьогодні музейні заняття користуються великим попитом не
тільки серед школярів Чугуєва, а й
активно просуваються туристичними агенціями в
школах Харкова та Харківської області.
Звісно, в статті подані далеко не всі форми
музейної комунікації, що використовуються
музейними співробітниками. Життя не стоїть на місці, тому постійно з’являються якісь
нові цікавинки. Так найближчим часом в Худож ній галереї
буде п резенто ваний аудіогід
залами галереї,
розроблений на
б езко ш товній
п лат ф ормі i z i .
TR AV EL. Аудіогід дуже зручний
елемент інтер активну для тих
відвідувачів, які
нада ю ть п ере вагу індивідуальному огляду
експозиці ї. Для
використан ня мо б ільного
аудіогіду в галереї розміщені QR-коди, а для виходу в Інтернет і завантаження необхідного мобільного
додатку для їх зчитування вже більше року
працює абсолютно безкоштовний WiFi.
У наукових співробітників нашого музею є
безліч нових ідей, як зробити перебування у
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музеї максимально зручним і цікавим. Не все,
на жаль, залежить від нас. На сьогодні дуже
важливим завданням є застосування в експозиційній та виставковій діяльності інноваційних
комп’ютерних технологій. Для цього необхідна
наявність мультимедійного та комп’ютерного
обладнання. Проте матеріально-технічна база
нашого музею, як і більшості українських музеїв, є застарілою, бюджетне фінансування не-

задовільне, існують навіть регіональні заборони
на придбання найнеобхідніших технічних засобів, випуск друкованої продукції тощо. Звісно,
все це дуже гальмує музейний прогрес. Проте і в
таких, доволі складних, умовах Музей І. Ю. Рєпіна активно використовує різноманітні форми
музейної комунікації та має змогу запропонувати своїм гостям цікавий і сучасний музейний
продукт.
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Interactive guided tour as a basis of a museum communication (the Memorial Museum of I. Е. Repin is taken as
an example)
О. Shevchenko
The article describes the experience of the Memorial Museum of I. Е. Repin at helding of guided tours for visitors
of different age. The author examines the various forms and methods of educational work of the museum, focusing
on the interactive tours. These tours are available not only for groups but also for individuals or for families with
children and they represent an interesting and modern museum product.
Keywords: museum, guided tour, museum classes, visitors, students, interactivity, quest.
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Вчись і розважайся!
(з досвіду музейної педагогіки Херсонського обласного
краєзнавчого музею)
Автор статті висвітлює основні напрямки музейної педагогіки, історію її становлення у нашій країні
та закордонний досвід. Намагається показати сучасні напрямки навчання — інтерактивне, ед’ютейнмент
(edutainment = education+entertainment) та «культура участі» і Музей 2.0 (participatory museum) на прикладі
роботи Херсонського обласного краєзнавчого музею.
Ключові слова: музейна педагогіка, інтерактивне навчання, музей і школа, дитяче дозвілля, музейні
заняття.

Роль музеїв у сучасному суспільстві стрімко змінюється. Як визначає Мі жнародний
музейний комітет, серед функцій музею є
збиральницька, популяризаторська, освітня, дослідницька, а ще музей має розважати,
дарувати емоції та певний досвід. Визначення музею еволюціонує відповідно до змін в
суспільстві. Те, що людина вчиться протягом
усього свого життя є незаперечним фактом.
Однією з основних функцій музею сьогодні
можна назвати освітню. Успіх музею як просвітницької інституції в першу чергу залежить
від інформаційної обізнаності, вміння ефективно спілкуватися, вчасно помічати, як змінюються потреби сучасної людини, адекватно
реагувати на них та пропонувати послуги, які
стануть конкурентоздатними. Адже сьогодні,
окрім кінотеатрів, різноманітних розважальних комплексів тощо, головним конкурентом
не тільки музею є Інтернет. Це явище було б не
зовсім розумно сприймати як негативне. Тому
сучасні педагоги із задоволенням у своїй роботі поєднують усі переваги сучасних гаджетів,
а завдяки стрімкому розвитку цифрових технологій та Інтернет з’являються нові форми
роботи та відбувається апгрейд старих. 48%
нашої аудиторії складають діти, тому більше уваги у доповіді присвячено роботі з цією
категорією відвідувачів. Як показують опитування останніх років, 45% хотіли б приходити до музею родинами на цікаві програми
вихідного дня. Це додало впевненості нашій
багаторічній праці і ми із задоволенням нещо© Комарденко Л. З., 2016

давно презентували Музейний центр дитячого
дозвілля.
Вперше п ро музей як освітній заклад
було згадано на початку ХХ ст. на конференці ї у Німеччині. Засновник нашого музею
В. І. Гошкевич у літописі музею за 1912 р.
писав: «Таким образом, собирая и сохраняя
остатки старины своего края, Музей делает
их доступными всем: и людям науки, и каждому любителю старины, и детям, чтобы они
приучались уважать памятники человеческого ума, искусства, труда, и в этом уважении
вырастали бы людьми культурными» [1, с. 2].
Дуже часто у Літописах музею Віктор Іванович згадує про роботу з дітьми, про їхню роль
навіть у археологічних експедиціях та попов
ненні музейної колекції археологічними та
іншими цікавими матеріалами. У Німеччині
1931 р. вперше з’являється термін «музейна
педагогіка», який використав Г. Фройденталь
у своїй книжці «Музей–освіта–школа». Звичайно, у ті роки більший акцент робився на
педагогіці. Вже зараз цей термін є комбінацією музеології, педагогіки та психології. Якщо
говорити про думку закордонних фахівців,
цікаво наголосити, що у США вважають, що
освітяни не повинні самостійно займатися
вихованням та навчанням підростаючого покоління, музеї мають їм у цьому допомагати.
Елізабет Меріт із Американської спілки музеїв розповідає про кошти, які витрачаються
музеями саме на розробку освітніх програм
для школярів. Ця сума складає понад 2 млрд
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доларів. І на ї ї думку, «…the U. S. is headed
into a century in which museums, as experts in
immersive, experiential, self-directed, handson learning, will be sailing in the educational
mainstream, rather than eddying at the fringe»
(«…Сполучені штати прямують у століття, в
якому музеї, як експерти із захопливого, емпіричного, самоспрямованого, практичного
навчання, скоріше увіллються у систему масової освіти, ніж пастимуть задніх») [5, с. 10].
А деякі експерти (Paula Gangopadhyay заступник директора Бюро музейних послуг, головний співробітник з навчання в музеях Генрі
Форда) висловлюють навіть більш революційні думки щодо ролі музеїв у навчальному
процесі: «Museums need to push the boundaries
and become stakeholders instead of just partners.
It is time for museums to become dr ivers of
educational change» (Музеї мають розсунути
кордони і бути просто партнерами, стати зацікавленими особами. Час музеям ставати
провідниками у змінах в освіті) [5, с. 24].
В Україні музеї тісно співпрацюють з освітніми закладами. На думку автора, музей і
школа гармонійно доповнюють один одного і в жодному разі не є конкурентами. А дже
навряд чи музеї готові на сьогодні взяти на
себе роль головного «провідника у змінах в
освіті». Вже кілька років поспіль наш музей
активно співпрацює як з Управлінням освіти
Херсонської міської ради, так і з окремими навчальними закладами. Багато вчителів та вихователів заздалегідь планують свої візити до
музею, спілкуються з музейними педагогами,
обговорюючи деталі майбутніх занять. Звичайно, у такому злагодженому тандемі значно
простіше проводити усі заходи, тим більше що
екскурсанти є підготовленими до сприйняття
тієї чи іншої теми.
Сьогодні пасивні форми навчання (можливо так само, як і традиційна екскурсія)
стають все менш актуальними. Як свідчать
дослідження, людина запам’ятовує 10% від
прочитаного; 20% — від почутого; 30% — від
побаченого; 50% — від побаченого та почутого; 80% — від того, про що говорить сама;
90% — від того, до чого прийшла у результаті
своєї діяльності. Як пише у своїй книжці «Я
поведу тебя в музей» М. Юхневич, перші екскурсії на початку ХХ ст., зокрема в Ермітажі,
які проводились студентами, були дуже популярними і головним стимулом для їхнього
подальшого розвитку стали потреби школи.
(с. 33) Навіть сьогодні традиційна екскурсія
залишається у переліку музейних послуг.

Особливо така форма роботи є актуальною
для оглядових екскурсій, які частіше за все
проводять для туристів або для тих, хто вперше відвідує музей.
У 90-ті рр. ХХ ст. з’являється термін «інтерактивне навчання» («інтерактивність» означає здатність взаємодіяти у режимі бесіди чи
діалогу з будь-ким (людина) або з будь-чим
(експонат)). Появу цього терміна пов’язують
з виникненням та розвитком мережі Інтернет, електронних ігор, книг тощо. Звичайно,
екскурсовод має створити комфортні умови
для маленького відвідувача, аби у нього виникло бажання поділитися власним досвідом та
включитися у процес взаємодії. Тоді й інформація засвоюється краще. Сучасна екскурсія
все більше стає схожою на спілкування. Музейний екскурсовод вже не є «авторитарним
володарем знань» і його розповідь не має починатися словами про заборону розмовляти
під час екскурсії, питання ставити тільки наприкінці зустрічі, до вітрин близько не підходити, адже він спонукає екскурсантів до
діалогу, до власних висновків та емоцій.
Дуже важливим є момент початку заняття,
заходу чи майстер-класу. Потрібно дізнатись
про досвід малечі з тієї чи іншої теми, надати
інформацію про те, що було відомо про це
у давнину і порівняти, чи щось змінилось з
плином часу. Так відбувається під час багатьох музейних занять. Імпровізована археологічна експедиція для молодших школярів
на практиці знайомить їх з життям людини
кам’яної доби. А вихованці дошкільних навчальни х закладів дізнаються про той же
період з історі ї під час музейної подорож і
«Це було у кам’яну добу». Вони мають змогу
уявити себе давніми мисливцями, дівчатка
ж долучаються до імпровізованого приготування вечері для власного племені або навіть
вчаться виготовляти елементарний одяг. Ось
так в ігровій інтерактивній формі малеча дізнається про життя, побут та навіть мистецтво людей кам’яної доби.
Для нас є ду же важ ливою робота з дошкільними навчальними закладами. А дже
свого відвідувача ми намагаємося виховати
ще з найменших років. Саме тому в нашому
музеї вже кілька років поспіль є дуже популярною така форма роботи з дошкільними та
шкільними навчальними закладами, як виїзна
екскурсія. Поява її зумовлена потребами цих
закладів. Як показала практика (особливо з
дошкільними закладами), вихователям досить
складно організовувати виїзд малечі за межі
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своїх закладів через численні вимоги та дозволи. Тому музей вирішив їхати до малечі і бути
доступним кожному. Так і з’явилось перше
інтерактивне заняття «Музейна абетка», яке
згодом надихнуло на створення друкованого
видання. Потрібно зауважити, що на початку
запровадження цієї форми роботи виїзні екскурсії складали майже 40% від екскурсій та
заходів у самому музеї. І якщо ще вісім років
тому ми охоплювали лише 10% дошкільних
закладів, то сьогодні цей показник виріс до
70%. Звичайно, зараз завдяки тому, що перелік
музейних послуг збагачується новими темами
та формами, все більше дітлахів приходить до
музею, а не навпаки.
Більшість інтерактивних музейних форм
роботи з дитячою аудиторією передбачають
безпосереднє спілкування з експонатами. Напевно, що це найулюбленіша частина (окрім
майстер-класів) для більшості маленьких і великих відвідувачів. Щоб кожне подібне спілкування викликало певну повагу і обережне
ставлення до музейних предметів, у нас передбачено одягання спеціальних рукавичок.
Під час музейного заняття «Історія розпочиналась з міфів» екскурсанти із задоволенням
розмірковують над призначенням незнайомих
їм предметів, згадують, з якими міфами та
богами вони можуть бути пов’язаними. Звичайно, деякі оригінальні предмети, які є найбільш цінними, неможливо використовувати
під час усіх занять. Саме тому ми намагаємось
виготовляти копії, замовляти вже готові репліки античних предметів. І вже з дорослою
аудиторією з амфори та кіліків можна дегустувати вино та розмірковувати про свято Великих Діонісіїв. А з маленькими поціновувачами античних міфів, зазвичай за чашкою чаю,
ведуться бесіди про те, як би склалося життя
еллінських богів у наш час. Так безпосереднє
спілкування з експонатами викликає у будьякої аудиторії ще більше емоцій та вражень,
ніж інформація про те, що статуя Зевса була
виготовлена зі слонової кістки і прикрашена
золотом.
Насту п ним методом у навчанні, який
з’явився завдяки розвитку цифрових технологій, є «edutainment». Акронім «edutainment»
складається з поєднання двох англійських
слів education (освіта) та entertainment (розвага). «Еedutainment» — це події, програми,
атракції, в яких розважальні якості є основними, тоді як освітній контент є побічним продуктом. Вперше цей термін було застосовано
знов-таки ж до комп’ютерних ігор. Звичайно,

такий вид освіти не є формальним і музеї не
могли не скористатися такою нагодою. Цей
тип навчання у музеї можна втілити у вигляді інтерактивних програм (різноманітні ігри,
квести), неінтерактивних (показ фільмів, дослідів) або комбінованих програм. У чистому
вигляді, звичайно, «edutainment» ми не застосовуємо. Але ми навчились відповідно до віку
не переобтяжувати матеріал «науковістю».
Наш перший музейний квест, який був покликаний привернути увагу молоді до відомого земляка Б. Лавреньова (тим більше що
у нашому літературному відділі є чимало меморіальних речей митця, у місті є гімназія,
вулиця та бібліотека, які носять його ім’я),
був оснований саме на принципах побудови комп’ютерних ігор. Метою гри був пошук
зниклої людини, яка є дуже відомою в місті.
Ми відшукали найзагадковіші, найцікавіші,
найромантичніші та навіть наймістичніші
сторінки у біографії письменника, художника
і просто людини Бориса Андрійовича Лавреньова. Наприкінці гри учасники ледве змогли
повірити, що всі ці історії саме про цю людину, і були здивовані, скільки всього цікавого
вони не знали про особу, чиїм ім’ям названо
їхню гімназію.
Наступний приклад, як можна розважитись,
вивчаючи історію, пов’язаний з проектом «Історія розпочиналась з міфів», але вже для старшої школи. Результатом занять була «таємна»
зустріч колекціонерів з обговоренням музейних
артефактів цієї доби, а також школярам вдалося
самостійно виготовити костюми та інсценувати
життя на Олімпі. Виставу було представлено на
акції Ніч в музеї-2015. Дійство відбувалось серед кам’яних пам’яток античності у музейному
Лапідарії.
У б іль ш ості музейни х науково просвітницьких заходів присутній елемент
розваги, гри. Наприклад, під час святкової
програми «Великдень в Україні та світі» дітлахи із задоволенням грають у старовинні великодні ігри, а потім із захопленням на виставці
«Одвічне дерево життя» шукають символи на
вишивці, посуді, скринях, про які вони дізнавались під час знайомства з традиціями цього
свята.
Напевно, що важко уявити собі у сучасному
світі музейні інтерактивні чи то повчальні,
чи то розважальні заходи без використання сучасних мультимедійних технологій. За
допомогою цих засобів можна перенестись
віртуально у будь-яку епоху, країну, роздивитись найменші дрібниці на предметі, який
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був пошкоджений часом, дізнатись, як виглядала первісна людина, центр міста 200 років
тому або які сукні носили панянки Херсона
у ХІХ ст.
Останніми роками в Європі та США змінилось і ставлення до навчання. Все більше
людей намагається отримувати освіту не тільки у молодому віці, але і в досить поважному. Навіть у нашій країні з’являються виші
третього віку. Це дає можливість у поважному віці освоїти нову професію або одержати
нові знання тощо. У нашому музеї також розроблені програми, за якими ми працюємо з
найстаршими нашими відвідувачами, для
яких готуються більш змістовні заходи та застосовуються більш традиційні форми класичної екскурсії або лекції. Хоча ця категорія
відвідувачів з таким же захопленням торкається експонатів та ділиться власним досвідом. Дуже часто розповіді таких екскурсантів
вже стають історією, а доповнені сімейними
світлинами та особистими речами потрапляють до музею як експонати.
У книжці Ніни Саймон «The Participatory
Museum» (Музей спільної діяльності) згадується звіт Національного фонду мистецтв
США про те, що за останні 20 років відвіду
вачів музеїв, галерей, театрів стало значно
менше, їх вік стає старшим. Тоді як молодь
звертається до інших джерел розваг, навчання та спілкування. Вони діляться свої ми
мистецькими роботами, музикою, різними
історіями в мережі Інтернет. Там вони обговорюють політику, працюють волонтерами,
навіть читають більше. А ле не відвіду ють
музеї та різні вистави, як робили це колись.
Мається на увазі, що з появою нових безкоштовних програм та платформ Web 2.0, таких
як YouTube, Facebook, «Вконтакте», Flickr,
у будь-якої, навіть непідготовленої людини, з’явилась мож ливість створювати власні блоги, відеоролики, музичні кліпи тощо
та ділитися ними з іншими. А втор книги
пропонує надати молоді змогу висловитися
і втілити свої творчі задуми не у віртуальних проектах, а приходити до музеїв, галерей, брати участь в обговореннях , побудові
певних експозицій, вносити свої пропозиції
і, звичайно, бути почутими. Спостерігаючи,
наскільки є важливою думка відомих блогерів з тієї чи іншої теми, можна переконатись,
що використання цих платформ і залучення
молоді до музею – дуже важливий маркетинговий хід. А дже сьогодні люди у соціальних
мережах з власними розмірковуваннями про

враження від будь-чого (чи то новий косметичний продукт, фільм, книга, вистава, гаджет, програма) є справжніми експертами для
дуже великої кількості їхніх підписчиків або
учасників певної спільноти. Крім того, щоб у
користувачів та прихильників всіх цих соціальних мереж була нова тема для обговорення
та розмірковування, варто їх перетягувати на
свій бік і надавати цікаві проекти, програми, акці ї для відвідування та подальшого
обговорення серед часом багатотисячної аудиторії. К ілька років тому у нас був досвід
залучення реальної музейної аудиторії та віртуальної на музейному сайті до обговорення
тематик виставок, які найбли ж чим часом
мають з’явитися у музеї. Так, було побудовано виставку «НезвиЧАЙні традиції» (про
історію та розвиток вживання кави та чаю).
Незабаром планується відкриття виставки на
античну тематику, яка була дуже популярною
серед користувачів.
Ще один із прикладів застосування культури участі у нашому музеї, це коли відвіду
вачам під час екскурсі ї про відомого херсонського футуриста, карикатуриста, члена
групи «Гілея» Олексія Кручоних було запропоновано намалювати карикатури на будького з присутніх і доповнити ними тимчасову
виставку в експозиції музею. Екскурсанти віком від 13 до 20 років із однаковим задоволенням втілювали у життя свої фантазії, розуміючи, наскільки важко працювати у здавалося
такому простому жанрі. І якщо розглядати
«сходи участі» Роджера Харта (співдиректора
Дослідницької групи дитячого середовища
(Children’s Environments Research Group)),
модель неучасті вже не є актуальною в роботі нашого музею. Тобто перші три сходинки
драбини, коли діти виконують декоративну
функцію, а висловлена думка просто не враховується, ми намагаємось перестрибнути і
почати працювати з ними, як з рівноправними партнерами.
Разом із багатьма змінами, що відбуваються у суспільстві, змінюється і ставлення до дозвілля. Якщо раніше це була просто
релаксація, яка не несла в собі практичного
сенсу, то для сучасної людини дозвілля та
відпочинок мають бути змістовними. Саме
тому за останні кілька років на вихідних та
на канікулах до музею все часті ше приходять сімейні гру пи у пошуках змістовного
дозвілля для себе та малечі. Відкриття Музейного центру дитячого дозвілля дозволить
нам зробити цей відпочинок більш якісним,
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цікавішим та захопливішим. Попереду у нас
чимало проектів, які будуть реалізовані якнайшвидше.
Справжньою винагородою для нас є щасливі обличчя та збільшення кількості постійних відвідувачів, які вже стають друзями музею. А на музейних «деревах побажань» все
частіше виникають написи: «це найкращий

музей», «я люблю музей», «я хочу стати архео
логом».
Адже відкритий нами Музейний центр дитячого дозвілля планує працювати для дітей, разом з ними втілюючи в життя те, що цікавить
саме цю категорію наших відвідувачів. І можливо, незабаром музей буде допомагати малечі
будувати виставку їхньої мрії.
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Learn and have fun! (based on the experience of museum pedagogy of Kherson Regional Museum)
L. Komardenko
The author of the article covers the main tendencies of modern museum pedagogy, its development in our country
as well as the foreign experience. The author tries to show the modern trends in education –interactive learning,
edutainment (edutainment = education+entertainment), “participatory culture” and Museum2.0 (participatory
museum) , presenting the work of Kherson Regional Museum as an example.
Keywords: museum pedagogy, interactive learning, museum and school, children’s entertainment, museum
classes.
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Місце дитини в музеї
У статті йдеться про форми знайомства дітей з музеєм, такі як гуртки, майстер-класи та інші заходи для
молодшої аудиторії. Адже проведення оглядової екскурсії по експозиції, може заплутати дитину та відбити
бажання відвідувати музей в майбутньому. Під час майстер-класів розвиваються різні психічні функції
дитини: увага, мова, пам’ять, мислення.
Ключові слова: музейне заняття, майстер-клас, лекція, дозвілля, дитячий музей.

Сьогодні роль музеїв не обмежується лише
демонстрацією старовинних експонатів.
В оточенні реліквій підростаюче покоління
може отримати безцінні знання не лише про
навколишнє середовище та історичну спадщину. Головне, що потрібно, це відповісти на
питання: «Як зробити музей цікавим та зрозумілим для всіх категорій відвідувачів?». Почати потрібно з дитячої аудиторії. Адже саме
з дитинства потрібно зацікавити таємницями
старовинних експонатів. Завдання сучасних
співробітників музею на сьогодні полягає в
тому, щоб не лише провести дитину біля вітрин експозицій. Потрібно побудувати роботу,
враховуючи вікові особливості та захоплення
кожної дитини.
Коли діти потрапляють до музею, прослуховують екскурсію та беруть участь в майстеркласах, це не лише поповнює їхню скарбницю знань, а й веде до збільшення самоповаги.
Адже малеча відчуває свій вклад у створення
культурних подій (поповнення виставок їхніми творчими виробами, беруться до уваги їхні
побажання в розробках екскурсій та майстеркласів) та звикає брати участь у суспільному
житті.
Перше знайомство дітей з музеєм повинно проходити через таку форму роботи, як
гуртки, майстер-класи та інші заходи для
молодшої аудиторії музею. Адже проведення
оглядової екскурсії по експозиції може заплутати дитину та відбити бажання відвідувати
музей в майбутньому. Знаючи малечу, можемо
дійти висновку, що все незрозуміле або нецікаве може взагалі перестати дитину цікавити. Проблема полягає ще й в тому, що дуже
часто знайомство з музеєм у дитини розпочинається з батьками. В такому випадку не всі
© Зелена К., 2016

звертаються до екскурсоводів, думаючи, що
зможуть самі познайомити та передати своє
захоплення музеєм дитині.
Звісно є досвід, коли подано опис і для дорослих, і для дітей, але чи зможуть все ж таки
батьки самі справитися з такою задачею. Іноді
і самі дорослі не знають, на що прийшли, і
допомога екскурсовода їм просто необхідна.
Про місце дитини у музеї замислювалися
ще кілька століть тому. Батьківщиною дитячих музеїв є Англія. У 1872 р. принц Уельський в Лондоні відкрив Музей дитинства
(Національний музей дитинства Великобританії). Будучи частиною Південно-Кенсингтонського музею, він спеціалізувався на збиранні різного роду раритетів, але в особливій
мірі — на колекціях костюмів, іграшок та ігор
різних країн. Зараз його програми орієнтовані на занурення в різні історичні епохи, а
також на події, що відбуваються в музеї Вікторії і Альберта.
У порівнянні з програмами дитячих музеїв США, які ставлять собі за мету розвиток,
навчання дитини та підготовку її до життя
в суспільстві за допомогою музейної колекції, вони носять обмежений характер. Може
тому батьківщиною дитячих музеїв багато
фахівців вважають США, де в період з 1899
по 1925 р. з’явилася ціла група музеїв, які
усвоїй діяльності спиралися на педагогічні
концепції. Сполучені Штати Америки – це не
лише батьківщина дитячих музеїв, а й країна,
де ідея створення спеціалізованих музейних
просторів для дітей отримала найбільш різноманітне і яскраве втілення.
На сьогодні існує багато різноманітних
дитячих музеїв. Форбс було представлено
найяскравіші музеї світу. Це і замок Шар-
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ля Перро у Франції, де кожного відвідувача зустрічають понад 150 воскових фігур.
А потрапити до будинків улюблених літературних героїв можна в музеї Астрид Ліндгрен у Швеції. Дізнатися про історію іграшок
можна у музеї дитинства (Великобританія),
адже там зібрано понад 20 000 експонатів:
пластикові, дерев’яні, фарфорові і воскові
ляльки, величезні залізні дороги, іграшки
всіх кольорів, розмірів і видів, одяг на дітей,
ведмедиків, ляльок, три десятка лялькових
будиночків, шкільні предмети, дитячі меблі,
настільні ігри і багато іншого.
В Херсонському краєзнавчому музеї велике значення мають дослідження захоплень та
інтересів дитячої категорії відвідувачів.
Під час створення заходу готується лекція.
При написанні текстів співробітники музею
враховують вікові особливості аудиторії. Не
завантажують розповідь датами та складними термінами. Детальніше зупиняються на
описі музейних експонатів або готують цікаву
інформацію, яка легко запам’ятовується та захоплює малечу. Заходи проходять на базі постійних експозицій чи тимчасових виставок.
Під час лекції використовується інтерактивні
мультимедійні пристрої.
Демонструються музейні експонати, які
носять не лише інформаційну функцію, а ще
й слугують джерелом натхнення. Адже коли
діти бачать чучело якоїсь тварини чи старовинну річ, вони хочуть по-своєму зобразити
цей експонат. Іноді результат вражає не лише
маленьких творців, але й дорослих.
На майстер-класах відбувається прояв
творчої фантазії. Діти мають можливість оволодіти техніками квіллінг, вибійка, декупаж,
кардмейкінг, орігамі. Нами розроблено цикл
заходів, поділений на квартали відповідно до
пір року або тематичних свят.
Досить часто заходи мають екологічний
напрямок. Тому найчастіше ми даруємо друге
життя вже використаним речам або виготовляємо вироби з екоматеріалів.
На жаль, в Україні такі поняття, як екомода, екодизайн і екоприкраси, маловідомі. Ми живемо в середовищі, яке потребує
раціонального використання. Тому старий
одяг, меблі, шматки тканини і навіть старі
газети можуть принести користь у дім. Природі потрібно допомагати зі своєю вигодою.
Херсонський краєзнавчий музей проводить
цикл заходів, присвячених рециклінгу. Діти
навчаються, як жити з природою в злагоді та
берегти її ресурси.

Матеріали для еко-майстер-класів (жолуді
дуба звичайного та каштанолистого, насіння
солодки їжакової, чекалкіного горіха, плоди
барбарису, шипшини, сухоцвіти, пелюстки
тощо) збираються науковцями під час експедиційних виїздів на природу.
У 2014 р. співробітники музею отримали
досвід роботи з Херсонською благодійною
організацією захисту тварин «Вірні друзі».
У рамках акції «Мій екологічний слід, або
Давайте рятувати планету!» за підтримки
Міжнародного благодійного фонду Костянтина Кондакова, всі бажаючі взяли участь у
цікавих заходах, лекціях та майстер-класах.
Всі заходи були благодійними, а участь у них
безкоштовна. Багато херсонських шкіл надали допомогу безпритульним тваринам.
Цикл заходів до Міжнародного дня Матері-Землі «Чудеса землі Херсонської. Мій
екологічний слід, або Давайте рятувати планету!» складався з чотирьох блоків: «Рятуємо
рослини», «Рятуємо тварин», «Вода — це життя » та «Мій екологічний слід».
Під час лекції розкривалися актуальні питання не лише для нашого міста, а й глобальні
проблеми всієї планети. Заходи були спрямовані на аналіз чинників, що впливають на забруднення середовища. Крім фотоматеріалів
для дітей були продемонстровані відеоролики, які допомогли самостійно зробити цінні
висновки.
Майстер-класи також пройшли під гаслом
збереження природи. За техніками квіллінг,
декупаж, кардмейкінг діти навчилися створювати декоративні прикраси з вживаних
речей.
Учасники заходів мали змогу долучитися
до акції «Оживи дерево життя», залишивши
на ньому відбиток своєї долоні.
В дні шкільних канікул музей пропонує
«Канікулярні програми» для школярів. Можливість взяти участь у пізнавальних майстеркласах, інтерактивних іграх, квестах, творчих
заняттях дозволяє ближче познайомитися з
музеєм та поповнити свої знання перед школою. Для дітей цього віку характерний потяг
до словесного спілкування з однолітками і в
великій мірі — з дорослими. Тому у роботі з
дітьми дошкільного та молодшого шкільного
віку, найбільш результативна діалогова форма
ведення лекцій.
Влітку діти розвіюють міфи про здавалось
знайоме навколишнє середовище, заглядають
в скриню, якій понад 100 років, та подорожують «Заповідними стежками нашого краю».
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Після завершення теоретичної частини
діти переносять свої враження та емоції на
«полотно для творчості» під час майстеркласів. Дошкільнята та молодші школярі
створюють «Кумедного їжачка з ниток та паперу». Діти середнього шкільного віку опановують техніку вибійки з традиційним українським орнаментом. Відвідувачі діляться
враженням від побаченого та переносять їх на
художнє полотно олівцями-пастелями.
В період зимових свят музей готує цикл заходів для молодших школярів, враховуючи
інтереси та захоплення кожної дитини. Минулого року відвідувачі, які хотіли опинитися
в зимовій казці, прослухати історії про старовинні вірування наших предків та побувати в
загадковій Ісландії, відвідали інтерактивний
захід «Казки зимового лісу». Співробітники
музею зібрали матеріали та документальні
згадки про вірування людей і перетворили їх
в цікаву розповідь для даної категорії відвідувачів. Діти мали можливість познайомитися з
українськими та скандинавськими легендами
і повір’ями. Наприкінці заходу кожен учень
виготовив новорічну іграшку з використаних
лампочок. Піклуючись про довкілля, діти
створили прикрасу на свою ялинку.
А для маленьких колекціонерів та цінителів старовинних речей до новорічних свят
співробітники музею підготували захід «Різдвяний вінтаж». Юні експерти розглядали
старі різдвяні листівки, досліджували символи на них та слухали легенди їх виникнення.
Діти мали можливість побувати на виставці,
де представлені як збільшені копії ретролистівок, так і оригінали з фондів музею.
Є також листівки, які бачили не всі українці, адже були надруковані вони в еміграції та
переправлялись підпільно. Була представлена тут і перша українська різдвяна листівка,
автор якої Ілля Рєпін. Після побаченого діти
мали змогу власноруч створити листівку та
передати всі свої різдвяні емоції за допомогою
техніки кардмейкінгу.
Тематичні заходи користуються великою
популярністю в нашому музеї. Кількість відвідувачів таких заходів становить 70%. «Вода —
це справжнє диво», «Світ, кити і ми», «Під знаком Купідона», «Весняний настрій в музеї»,
«Святкова чарівниця», «Великдень в Україні та
світі», «Пташиний калейдоскоп» завжди збирають повні майданчики відвідувачів.
Дізнатися подробиці великодніх традицій
в Україні та світі: чому гойдання на гойдалці
додавало здоров’я, якими фарбами користу-

вались наші предки для фарбування крашанок, що брали з собою до церкви і що ставили
на великодній стіл можна, відвідавши захід
«Великдень в Україні та світі». Захід не лише
знайомить дітей з українськими традиціями,
які з часом починають забуватися. Звичайно
ж чимало цікавих традицій і в інших країнах:
звідки походить великодній кролик, ким його
замінили в Австралії, як прикрашають свої
будинки шведи. Цю та багато іншої інформації почули наші відвідувачі під час віртуальної подорожі. Усіх захопили великодні ігри з
крашанками — «в котка», «в кидка».
Діти обирали на цьому заході два майстеркласи: вибійку та виготовлення великоднього
кошика. На майстер-класі діти змогли долучитися до унікального явища в українському
народному мистецтві — ручної вибійки. Ви
бійка, вибиванка, мальованка, друкованиця,
димка — так називали в Україні тканини з
візерунком, який наносили на них узорно
різьбленою і змащеною фарбою дошкою. На
іншому майстер-класі діти виготовляли великодній кошик та прикрашали його, проявивши всю творчу фантазію.
В стінах Херсонського краєзнавчого музею
можна відсвяткувати подію, яка відбувається
раз на рік і є чи не найголовнішим дитячим
святом. В музеї дитина може відсвяткувати
свій день народження з піратами. В ігровій
формі ми знайомимо наших гостей з таємничим світом володарів морських просторів. Непомітно діти вивчають географію та знайомляться з біографіями відомих піратів. На них
чекає подорож з картою в цікавий і таємничий світ володарів морських просторів. Доторкнутися до історії тих часів допоможуть
музейні експонати, які особливо цікавлять
відвідувачів. Сюрпризом були захопливі ігри
у стилі піратів, де діти змогли повною мірою
проявити свою активність.
Пізнавальний процес у молодших школярів стає більш глибоким і осмисленим
завдяки збільшенню кількості відомостей,
уявлень і понять, отриманих у школі.
Вони схильні до творчості і фантазування,
схильні комбінувати знайомі образи, пишучи
фантастичні оповідання та казки і створюючи
зображення, ілюстріруючи власні фантазії.
У них висока зорова активність: вони люблять розглядати візуальні об’єкти, помічають
багато їх характерних ознак і задають безліч
питань.
Майстер-класи мають позитивний вплив
і на нервову систему дітей. Адже більшість
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батьків робить великі надії на пізнавальні
фільми та мультфільми. Але не будемо забувати, що так дитина не зможе повню мірою
показувати та контролювати свої емоції. Робота професіоналів та спілкування за цікавою
справою разом зі своїми однолітками веде до
позитивних показників нервової системи підростаючого покоління.
Під час майстер-класів засвоюється музейна інформація, розвиваються різні психічні
функції дитини: увага, мова, пам’ять, мислення.
Понад 5 років ми працюємо з дитячою категорією відвідувачів. Сьогодні багато родин
вже є постійними відвідувачами Херсонського краєзнавчого музею. Приємно спостерігати, як на наших очах підростає малеча. Одне
з досягнень музейних співробітників — це бачити, як дитячі захоплення перетворюються в
справжні таланти, а в майбутньому, можливо,
навіть в професії.
Звісно, зараз у планах – створення нових
майстер-класів та заходів для наших маленьких відвідувачів. Та на досягнутому працівники Херсонського краєзнавчого музею не
збираються зупинятися. В 2016 р. було створено Центр дитячого дозвілля.

Українські музеї вже мають такий досвід.
Музейні дитячі центри є дуже ефективним
методом для покрашення діалогу «музей–дитина». Такі центри створені, наприклад, в музеї ім. Д. І. Яворницького. Дитячий музейний
центр із спеціальною композицією для різних вікових дитячих груп, де застосовуються ігрові, театралізовані заходи, комп’ютерна
техніка та гуртки-студії, продовжують діяти
просвітницькі багатопрофільні програми
«Музей і діти», «Музей-школі» для пожвавленого залучення учнів до відвідування музею.
Співробітники музею працюють над тим,
щоб Центр дитячого дозвілля не перетворився
на розважальну кімнату, де батьки залишали
б своїх дітей просто для того, щоб спокійно
походити по залах, насолодитися красою минулих епох та дізнатися щось нове про навколишнє середовище. Тому це буде Центр,
де діти разом з батьками зможуть розвивати
свої таланти, перетворювати дитячу невпевненість «А чи дійсно я зможу це зробити?» у
можливість творити та розвиватися. Це можливість не просто сидіти вдома перед телевізором й спостерігати за успіхами інших, а
прийти до музею і впевнитись, що це весело,
захопливо і цікаво.6
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The place of the child in the museum
K. Zelena
The article refers to the different forms of children’s acquaintance with museum, such as clubs, workshops and
other activities for younger audiences. After conducting overview tour in the museum exposition children may be
confused and it may discourage future visits. During the master-classes such mental functions of the child develop:
attention, language, memory, thinking.
Keywords: museum activities, workshops, lectures, entertainment, children’s museum.
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Краеведение как пространство для сотрудничества
специалистов и любителей — работа на уроках курса
«Одесса — мой город родной»
(из опыта работы)
Краткий экскурс в историю развития краеведения в Одессе. Новый предмет и учебник «Одессоведение»
в 2010 г. С 2012 г. — предмет «Одесса — мой город родной». Из опыта работы в школе-интернате № 2: целеустремленное воспитание, учеба, развитие и социализация школьников как жителей-патриотов города
Одессы с развитым чувством личной ответственности за благополучие родного города. Участие в различных
краеведческих конкурсах.
Ключевые слова: Одесса; воспитание у подрастающего поколения любви к своему городу; тесное сотрудничество с культурно-историческими, краеведческими, культурно-художественными заведениями города.

Эпохе краеведения в Одессе предшествует
деятельность основанного в 1839 г. император
ского Одесского общества истории и древностей. Оно ставило своей задачей всестороннее
изучение края и внесло заметный вклад в развитие отечественной науки.
Образование Одесского общества истории
и древностей было подготовлено многолетней,
кропотливой работой преподавателей лицея,
местной интеллигенции. Результатом деятельности научных обществ явилось создание весомой источниковой базы, способствовавшей
становлению самостоятельных разделов науки — палеонтологии, ботаники, археологии и
др., ряда научно-вспомогательных дисциплин,
созданию музеев, превратившихся в будущем
в важные научно-исследовательские центры.
Широкая программа исследований края подготовила фундамент для развития исторического
краеведения — одного из направлений общего
краеведения.
Общество просуществовало до 1922 г. Первая мировая война, революции, Гражданская
война — было не до краеведения. В 1923 г. была
создана Одесская комиссия краеведения, просуществовавшая до 1931 г.
Об истории развития краеведения можно долго говорить, но я хочу остановиться на
2009 г., когда в школах Украины в 9-х классах
ввели новый предмет «Художественная культура». Предмет интересный и очень важный для
© Бондаренко Н. И., 2016

формирования культурной личности подрастающего поколения. В программе отводится 3 часа
для изучения культуры своего региона, и мне
было предложено написать материал по Одесскому региону. Конечно, большую часть заняло
краеведение Одессы. Был выпущен диск и его
получили все школы города и области. Дальше — больше. Продолжали собираться материалы по краеведению нашего города. Мне повезло
столкнуться с людьми, так же влюбленными в
Одессу, как и я.
И, как плод этой любви, появился ребенок —
новый предмет и учебник «Одессоведение».
Группой энтузиастов: Андреем Красножоном,
Анатолием Горбатюком, Аленой Яворской, Лилией Мельниченко, Галиной Закипной и автором этой статьи было написано пособие к изучению курса «Одессоведения». Нельзя не сказать
и о тех, благодаря кому этот учебник получил
«добро» в Киеве, все школы города получили
диски. Это Н. В. Савельева, тогда заведующая
городским отделом образования, О. М. Левчишина — ст. преподаватель Одесского областного института усовершенствования учителей,
В. Ю. Крук — главный инициатор и спонсор.
Мы не изобрели велосипед, до этого была
попытка ввести предмет «Мы — одесситы», но
так как он был не обязательным для изучения,
то хорошая идея очень быстро заглохла. Там,
где администрация понимала нужность этого
предмета, там он и велся.
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А тут — обязательное изучение всеми восьмиклассниками!
Были выпущены диски для всех школ города, началась подготовка к печати пособия, но
сменилась власть в городе и на следующий год
был презентован диск «Одесса — мой город родной» под авторством тогдашнего городского головы. В прошлом году было выпущено пособие,
которое я считаю слабым, мало чего дающим
ученикам. Все педагоги-практики и краеведы
должны объединить усилия и создать именно
УЧЕБНИК, а не пособие, чтобы ребята могли
нормально изучать предмет.
С 2012 г. я преподаю в школе-интернате № 2
свой любимый предмет. Наша школа уже третий
год работает над Пилотным социально-педагогическим проектом «Я — ОДЕССИТ!». Практически все учителя подключились к этому
проекту. Особенностью проекта является целеустремленное воспитание, учеба, развитие и
социализация школьников как жителей-патриотов города Одессы с развитым чувством личной ответственности за благополучие родного
города. И моя работа на уроках и во внеклассной
деятельности направлена именно на это.
Достижение целей Проекта и ожидаемого
педагогического эффекта осуществляется на
основе сотрудничества, партнерских отношений с родителями учеников, государственными
учреждениями и общественными организациями (Всемирный клуб одесситов, библиотека
им. И. Франко и др.) при поддержке со стороны
органов государственной власти.
В школьной библиотеке и кабинете Одессоведения школы созданы специализированные
отделы по истории, культуре, экономике Одессы
с концентрацией соответствующей литературы
и электронных источников. В планы работы
классных руководителей школы было включено
регулярное посещение учениками социокультурных центров города — Историко-краеведческого музея, Литературного музея, Археологического музея, Художественного музея и др.,
Всемирного клуба одесситов.
Все учителя-предметники ознакомились и
приобрели электронную энциклопедию «Они
оставили след в истории Одессы» и используют
ее в своей работе.
Одной из главных задач было вовлечь одаренных детей в активную творческую работу
в рамках проекта в качестве помощников учителей, экспертов, разработчиков отдельных
тем, с поиском необходимых материалов, а
также как участников олимпиад и конкурсов
всех уровней. Было решено с 2014/2015 уч. года

ежегодно проводить среди учеников 8–9-х и
10–11-х классов школьную олимпиаду на тему
«Я — одессит».
С первых же дней работы постоянными гостями школы были одесские краеведы, писатели,
поэты — А. Розенбойм, О. Губарь, А. Горбатюк,
О. Дерибас, А. Гун, А. Сурилов, А. Львов, А. Бабич и многие другие. Мои ученики каждый год
пишут и представляют на городской конкурс
«Одесса — мой город родной» по 2–3 работы,
занимающие призовые места. А один даже выпустил брошюру «Всемирный клуб одесситов».
В первый же год своей работы я организовала
работу краеведческого кружка, члены которого
стали командой «А поговорить?!», в городском
турнире «Что? Где? Когда?» по краеведению,
попав в тройку лидеров. Участвовали мы и в
квесте, посвященном 70-летию освобождения
Одессы, заняв 4-е место.
С первых же дней работы я стала делать к
каждому уроку презентации в PowerPoint, руководствуясь тем, что лучше один раз увидеть, чем
100 раз услышать… А если можно совместить
и то, и другое? От этого — только польза. При
выставлении тематических оценок я провожу
зачеты в виде мини-викторин. Иногда я прошу учащихся выразить свое отношение к уроку
или теме при помощи приема СИНКВЕЙН. Это
стихотворение в прозе из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к проблеме:
1-я строка — одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 2-я строка — два
прилагательных, характеризующих ключевое
слово; 3-я строка — три глагола, показывающие действия понятия; 4-я строка — короткое
предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию; 5-я строка — резюме: одно
слово, обычно существительное, через которое
автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием.
Одесса			
Оперный
Замечательная, 			
Великолепный,
красивая				сверкающий
Процветает, растёт, 		
Танцуют,
хорошеет				
поют, играют
Мой любимый город		
Краше в мире нет
Красавица				
Символ
В 2013/2014 учебном году я приняла участие в городском конкурсе на лучший урок
по краеведению и заняла 2-е место. Урок
был составлен по материалам одной из глав
моей будущей книги «Население одесских фасадов» — «Изображение исторических личностей в
архитектурном декоре Одессы» (с внеклассным
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мероприятием — экскурсией по городу, где экскурсоводы — ученики).
Раз в году проводится тематическая «Неделя Одессоведения», для которой дети готовят
что-то вроде стенгазет, в которых рассказывают либо о каких-то периодах одесской истории, либо о людях Одессы, театрах, памятниках… Приглашаются известные личности, о
которых я упоминала выше. И, как итог этой
недели, — игра «Что? Где? Когда?» между восьмыми классами. Кроме определения команды-победителя, самый результативный игрок
получает приз.
Если задать вопрос: «Зачем я иду на урок?»,
то могу ответить так: «Чтобы с «помощью»
Дюка де Ришелье и графа Ланжерона, Г. Маразли и И. Бабеля, М. Воронцова и А. Пушкина,
А. Бернардацци и Л. Влодека, К. Паустовского
и Ю. Олеши, И. Ильфа и В. Катаева, К. Костанди и многих-многих других, вместе с моими
любознательными учениками делать открытия,

искать ответы на вечные вопросы: «Что такое
добро и зло? В чем смысл человеческой жизни?
Что сделать, чтобы наш любимый город оставался «жемчужиной у моря»?
Мне кажется, что сегодня краеведческая работа в школах ведется все-таки не на должном
уровне. Связано это с разными причинами, но
главная — слишком мало уделяется времени и
внимания этой теме. В свое время мы обращались с письмом в Департамент образования и
науки и Департамент культуры и туризма Одесского городского совета с просьбой ввести предмет «Одесса — мой город родной» в программу
7-х и 9-х классов. Нам сказали, как это хорошо,
но… воз и ныне там.
Мы сегодня хорошо видим результаты того,
как уничтожают Старую Одессу, и если мы будем воспитывать подрастающее поколение настоящими Патриотами своего города, то наши
внуки и правнуки, те, кто придет на смену нам,
скажут спасибо за сохраненный город.

Local history studies as a space for collaboration between professional s and amateurs — work for the classes
of the education course “Odessa — my native city” (personal experience)
N. Bondarenko
A quick look back at development of local history studies in Odessa. Creation of a new study course and a
manual “Odessovedenie” (“Studying Odessa”) in 2010. In 2012 — presentation of a study course “Odessa —
my native town.” Principles of work in boarding school № 2: efficient training, education, development and
socialization of students as the citizens of Odessa, patriots with a strong sense of personal responsibility for the
welfare of their native city. Participation in various historical contests.
Keywords: Odessa; teaching of the younger generation to love their city; close cooperation with cultural,
historical, cultural and artistic institutions of the city.
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І. М. Хома

Музей книги як освітній осередок
Бережанського краю
На основі діяльності музею книги м. Бережани з 1984 р. до 2016 р. зроблена спроба проаналізувати даний
заклад як освітній та культурний осередок. Оскільки на сучасному етапі розвитку музейної справи саме
спрямування музею на освітню галузь є пріоритетним.
Ключові слова: музей книги, музейна педагогіка, освітня діяльність.
Освітня функція музею одна з найважливіших серед форм музейної діяльності, чи може навіть найважливіша, бо саме вона
як специфічна форма музейної комунікації поширює змісти,
значення і цінності музейних колекцій й виправдовує існування
музею як соціокультурної інституції.
Євгенія Ковальчук, к.і.н.

На сучасному етапі розвитку музейної справи саме спрямування музею на освітню галузь
є пріоритетним. Маю на увазі не просте використання музейних приміщень для проведення
тематичних занять, лекцій та уроків, а співпрацю музею та шкільних, позашкільних закладів
на рівних умовах. Використання музею як навчальної платформи направлене на формування
особистісних емоційних ставлень до експонатів,
а також — на розвиток творчих здібностей у
школярів та студентів.
Термін «музейна педагогіка» вперше введено у науковий обіг в 1934 р. К. Фрізеном (Німеччина). Це наукова дисципліна на стику
музеєзнавства, педагогіки та психології, що
розглядає музей як освітню систему. Оскільки
ми живемо в епоху нанотехнологій, тому основним завданням музеїв є пошук нових видів
та напрямків діяльності,оновлення функцій
музею, який одночасно нестиме роль зберігача
скарбів та стане науковим, духовним центром
з новим баченням минулого та сучасного. Все
більше стає актуальним використання музею
як навчальної платформи.
Музейна педагогіка може сприяти зміні «популярної» ідеології сучасності, яка фактично
випливає із самого поняття «музей». Міжнародна рада музеїв (ІСОМ) дає таке формулювання:
«музей — це неприбуткова постійно діюча інституція, яка служить суспільству та його розвиткові і для цього збирає, зберігає, досліджує,
© Хома І. М , 2016

популяризує та експонує матеріальну і нематеріальну спадщину людства, а також об’єкти
довкілля з метою вивчення, навчання та для естетичного задоволення» [1, с. 16]. Відповідно ст.
1 Закону України «Про музеї та музейну справу»
визначає музей як «науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення,
збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян
до надбань національної та світової культурної
спадщини» [2].
Музей книги є діючою установою в м. Бережани вже більше тридцяти років. Створювався
він на основі міжобласного науково-методичного центру пропаганди книги у 1984 р., а з 1994 р.
офіційно набув статусу музею.
Перше тематичне заняття у вищеназваній
установі було проведено директором Н. І. Волинець та старшим науковим співробітником
Л. В. Зінчук на тему «Франко і Бережанщина»
2 вересня 1996 р. Цікаво, що урок був присвячений 5-й річниці незалежності України для учнів
2-го та 3-го класу. Звісно, до 1996 р. музей виконував функції освітнього осередку: тут відбувалися Чайковські читання, конкурси читців
Лесиної лірики, Шевченківські дні тощо. Про
проведення уроків або лекцій у книзі масових
заходів не згадується.
З 1996 р. музей книги відкрив свої зали для
проведення різнотематичних проектів: дні му-
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заходи проводяться науковими співробітниками
зею в школі, у вищих навчальних закладах —
в залі «Стародруки».Виготовляються спеціальні
тиждень книги, театрально-ігрового циклу
пера, якими вчаться писати учні, уявляючи, що
пізнавальних заходів для молодшого шкільного
вони давні літописці. Це дає змогу дитині перевіку, читацьких конференцій, книжкових віктонестися в епоху ще Київських часів.
рин, диспутів, літературних вечорів, лецій тощо.
Окремо можна виділити пізнавальні уроки,
Пріоритетним був та залишається літературний
присвячені рідній мові: «Від Букваря до Читаннапрямок у роботі. Згодом наукові співробітки», «В моїм серці Україники розпочали розшина», «Україна  — єдина
рювати та створювати
країна» тощо.
цикли уроків, лекцій,
У рамках проекту «На
виховних бесід, опирацій землі нас не здолаючись на краєзнавство.
ти» — цикл тематичних
Т радиційними є
за ходів національно культурно-масові захопатріотичного спрямуди, короткотривалі за
вання, розроблений та
своїм часовим обмеженвведений у використанням, присвячені:
ня цього навчального
— видатному західроку. Учні, студенти мано-украї нському діяють змогу прослу хати
чеві, засновнику «Русьуроки, лекції, виховні
кої Трійці», о. Маркіяну
години, бесіди по темах:
Шашкевичу та його сину
І міський конкурс читців поезії, присвячений
«Іван Гавдида  — лицар
Володимиру — поету, які
202-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка
нескореного духу», «Митрадиційно відбувають«Наша дума не вмре, не загине»
рослав Кушнір — співець
ся в експозиційному залі
оунівської поезії», «Герої
Маркіяна Шашкевича,
Небесної сотні (Устим Голоднюк)» тощо.
де діти та студенти мають змогу ознайомитися
На основі виставки робіт індійського релігійз творами видатного галицького діяча, учня Беного діяча, філософа, спортсмена, художника,
режанської гімназії та його наступника;
поета й драматурга Шрі Чінмоя, яка експо— життєвому та творчому шляху однієї із
нувалася в літературній світлиці музею, були
найцікавіших постатей провінційного містечка
проведені ряд мистецьБережани на стику ХІХ
ки х за ходів та бесід,
та ХХ ст. українського
розроблених для учнів
письменника, громадбережанських загальноського діяча А ндрія
освітніх шкіл.
Чайковського. Зокрема,
Щоб привернути увацикл уроків: «Повість
гу до історі ї власного
Андрія Чайковського «За
краю,введено цикл темасестрою» французькою
тичних уроків та лекцій
мовою», «Громадськоз історії міста Бережани,
політична діяльність
які розбиті по століттях.
Андрія Чайковського»,
Це зроблено з метою про«Твір «Сагайдачний»: ісвести аналогію між істоторія написання та доля
ричними подіями, які
твору» тощо;
відбувалися в українсь— сучасному письЛітературна година «Леся Українка.
кій історії, та подіями,
меннику та громад
Все
життя
—
боротьба»
що відбувалися у рідному
ському діячеві Геннадію
місті. Зокрема, для учнів
Морозу, випускнику бе8-го класу із безпосереднім вивченням козацьрежанської ЗОШ № 1, автору поетичних видань
кої епохи цікаво дізнатися, що під мурами Берепро Бережани, тощо. Виокремлюється цикл тежанського замку був Богдан Хмельницький, а у
матичних заходів, пов’язаних із книгою. Зокрес. Рай і до сьогоднішнього дня росте старовинма, «Спочатку було слово…», «Книгодрукування
ний дуб, названий на честь видатного гетьмана
на Україні: історія та сучасність», «В гостях у лі(за легендою, саме біля нього він відпочивав).
тописця» (при свічках). Вищеназвані тематичні
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В контексті цього уроку розповідається і про
перебування у Бережанському замку гетьмана
Івана Мазепи у 1708 р. У палацах замку хрестили
Софію Потоцьку, яку тримав до хреста російський імператор Петро І. Виокремлюємо період
історії міста Бережани під польським пануванням. Таким чином, займаючись популяризацією
власного минулого, ми проводимо науково-дослідну роботу, яка необхідна при написанні
цілісної історії Бережанщини.
У 2015 р. успішно започатковано учнівські
науково-пізнавальні конференції на базі музею.
Тема конференції «Бережани у Другій світовій
війні. Події. Люди», яка була присвячена 70-й
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та
70-й річниці завершення Другої світової війни.
На жаль, роботи учнів не вдалося опублікувати. Цього року музей планує стати ініціатором
проведення наступних учнівсько-студентських
науково-пізнавальних конференцій, присвячених вивченню історії рідного краю часів УПА
на Бережанщині.
Серед одних із найцікавіших заходів, в якому вже третій рік бере безпосередню участь музей, є святкування Міжнародного дня музеїв.
Щоб привернути увагу відвідувачів дорослого
та молодшого віку,колектив музею розробляє
спеціально дві програми. Для дітей у 2015 р.
проведенно квест: «Історія міста в пам’ятках»,

який розроблено на базі екскурсійних та позаекскурсійних пам’яток минулого. Для дорослих, окрім різноманітної мистецької програми,
в 2015 р. представлена «моновистава «Серце
Нунчі», пропонувався урок-екскурсія нічним
містом «Стежками М. Шашкевича, Б. Лепкого,
А. Чайковського». Заходи проводяться у рамках
проекту «Європейська ніч в музеї».
У травні 2015 р. музей книги приймав участь
у літературному фестивалі «Бадяка Маняка»
для дітей (в рамках соціокультурного проекту
«Вся країна читає дітям»), що проходив у замку
Синявських. Проведено майстер-клас «Створи
книгу», конкурс «Намалюй улюбленого героя»,
конкурс-загадка та віртуальний екскурс «Літературними стежками міста».
У червні музей книги організовує та проводить щорічно регіональний фестиваль «У храмі
книг». Заходи фестивалю ось уже четвертий рік
оновлюються та змінюються. Виокремлюється доросла та дитяча програма. Проводиться
щорічна книжкова ярмарка за участю різних
видавництв, книжкові сюрпризи від видавництва «Ранок»; виставки: «Вишиті обереги з
маминої скрині» (літературна світлиця музею
книги) тощо. У 2015 р. відбулися презентації
видань: «Тернопільщина. Історія міст і сіл: у 3
томах» (Тернопіль, 2014), презентував С. Ткачов
(м. Тернопіль); часопису «Пам’ятки України»

Учасники та гості учнівської науково-пізнавальної конференції
«Бережани у Другій світовій війні. Події. Люди»
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ІІІ регіональний фестиваль «У храмі книг». 2015 р.

(№ 1, 2015 р.), присвяченого 100-річчю боїв на
Лисоні  — презентував Володимир Парацій;
книги Олени Різник «Легенди Бережанщини»
тощо. Свою творчість презентували: публіцист,
історик Ігор Дерев’яний (м. Львів), поет-пісняр,
музикант Олексій Лещишин (м. Тернопіль), поетеса, кандидат філологічних наук Наталя Лобас
(м. Тернопіль), письменник, кандидат історичних наук, начальник відділу зв’язків з державними органами Міністерства закордонних
справ України, дипломат Михайло Харишин
(м. Київ); поет, доктор технічних наук, професор Василь Мойсишин (м. Івано-Франківськ);
поет, прозаїк, літературознавець, перекладач,
есеїст Віктор Неборак (м. Львів); поетеса Ірина
Мацко (м. Тернопіль), голова крайового літературного об’єднання Зіновій Кіпибіда (м. Тернопіль); члени Тернопільської обласної Спілки
письменників України.
Дитяча програма фестивалю представлена
святом дитячої мрії «Шлях у диво-країну Книг»,
яке відкрив зразковий аматорський колектив
«Зернятко» (Г. Єлисевич, РБК). Діти мали можливість ознайомитися та взяти участь у таких
заходах: вулична фотовиставка «На прищіпках»
(краєзнавчий музей); арт-моб «Квіткова країна — моя Україна» (дитяча бібліотека); мистецька мандрівка «По землі ходила казка» (БТШ);
танцювальний марафон «Україна єдина» (аніматори УГКЦ та працівники музею Б. Лепкого); конкурс вишиванки «З малого українця
починається велика Україна» (Олена Різник

спільно з магазином «Вишиванка»); конкурс
малюнку на асфальті «Найкраще місто у світі»
(БТШ); дивовижний розпис «Веселий бодіарт» (БТШ, СЮТ); імпровізована гра «Мандрівка в казку Богдана Лепкого» (музей Богдана
Лепкого); «коло книжки» Галини Малик (хатачитальня — краєзнавчий музей), дитячий лабіринт (краєзнавчий музей); благодійна акція
«Мистецька ярмарка» (БТШ).
Фестиваль «У храмі книг» є цікавий, власне,
співпрацею різноманітних організацій, зокрема,
зі школами міста та позашкільними закладами
освіти — БТШ, СЮТ, дитячими мистецькими
колективами, музичною школою ім. Бездільного, співпрацею музеїв у Бережанах, із громадською організацією БМГО «Рідне місто»,
книжковими магазинами та місцевою владою.
Щорічно проводяться літературно-мистецькі
вечори «Різдвяні вечори в старій ратуші», в яких
приймають участь вихованці дитячих гуртків,
БТШ, Бережанської музичної школи та їхні
вчителі. Традиційними стали «Березневі передзвони», участь в яких приймають автори уже
опублікованих збірок. Планувався цей захід як
звіт бережанських літераторів від березня до
березня.
Крім різноманітних заходів культурного,
мистецького та просвітницького характеру, музей книги є організатором науково-пізнавальної конференції «Родина Франца Коковського
в громадсько-культурному житті Бережанщини
кінця ХІХ — початку ХХ століття», присвяченої
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130-річчю з дня народження і 75-літтю пам’яті
письменника, етнографа, мовознавця, перекладача, адвоката Франца Михайловича Коков
ського та 40-літтю пам’яті культурної діячки
Софії Коковської. Почесним гостем заходу була
п. Рома Сохацька, племінниця Софії Коков
ської. На заході відбулося спецпогашення конверта «Франц Коковський».
У літературній світлиці музею книги відбуваються Всеукраїнські Чайковські читання,
присвячені пам’яті письменника, громадського
діяча, адвоката Андрія Чайковського.
Колектив музею книги у 2015 р. в особі директора Л. Зінчук та наукового співробітника
Я. Мазурак відвідали Інститут народознавства
НАН України (м. Львів), де провели, спільну з
музеями та ДІАЗом, презентацію проекту «Як
з Бережан до Львова», що відбулася в рамках
проведення 21-го Форуму видавців.
Колектив музею книги робить все необхідне для популяризації музейної справи. Звісно,
культурна спадщина є найпотужнішою складовою формування української ідентичності
поруч із мовою, територією, економічним життям і спільністю історичної долі, що може стати
чинником національної консолідації, посприяти суспільному розвиткові. У цьому контексті
особливу роль покликані відіграти музеї шляхом здійснення своєї соціальної функції документування процесів і явищ, що відбуваються
в суспільстві і природі. Функція документуван-

ня передбачає цілеспрямоване відображення у
музейній збірці за допомогою музейних предметів тих процесів і явищ, що їх музей вивчає
відповідно до свого профілю і місця в музейній мережі. Музей, як соціальний продукт, є
результатом цілеспрямованої, систематичної,
творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної та виставкової
роботи [3].
Проте яким має бути сучасний музей? Чи не
головна функція сьогоднішнього музею привернути увагу до минулого, стати відкритим
для відвідувача, цікавим для учня та студента,
джерелом інформативності для дорослого населення, масовим освітньо-культурним закладом?
Чи, навпаки,– перетворитися на закритого типу
музейний заклад зі своїми скарбами?
Музей книги вибрав інший шлях. Ми стали
цікавими для свого міста, для населення свого регіону та продовжуватимемо працювати на
розвиток музейної справи, використовуючи
освітню функцію, оскільки з локальної історії
розпочинається історія України.
Сьогодні майбутнє музеїв залежить не тільки
від об’єднання зусиль держави та громадськості
задля розвитку музейної галузі, а й від правильно налагодженої роботи колективу, який виконує свою роботу на найвищому професійному
рівні. Перспектива розвитку сучасного музею —
це перетворення його на центр громадської активності.
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The Book Museum as an educational center of the Berezhansky district
I. Khoma
The article introduces the Book Museum of Berezhany as local educational and cultural center, treating the results
of its work between 1984 to 2016. As nowadays the priority museum development should be focused on educational
sphere.
Keywords: book museum, museum pedagogy, educational activities.
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Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки
В статті розглянуті можливості музейної педагогіки у вихованні патріотизму у дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку. Розкриваються теоретичні і практичні засади програми «Світ музею для дошкільнят» і подані шляхи її реалізації через ігри, бесіди, вправи та ігрові прийоми для розвитку історикогеографічної компетенції дітей.
Ключові слова: патріотизм, музейна педагогіка, музейний простір.
Кожний повинен знати свій народ, а в народі пізнати себе.
Якщо ти українець, то будь ним.
Г. Сковорода

Механізмом збереження і трансляції досягнень культури є музей, привабливість якого визначається тим, що він зберігає та пред’являє
людині матеріалізовані результати його творчого потенціалу. Включення музею у загальноосвітній процес сприяє формуванню психологічної і моральної готовності людини не тільки
жити у світі, що стрімко змінюється, але й бути
суб’єктом соціокультурних перетворень. Тобто
музей сприяє формуванню творчої особистості, яка, освоївши текст гуманітарної культури і
мистецтва, включає його в контекст особистого
життя. Музейні пам’ятки не тільки інформують
нас про минуле, вони подієві, дозволяють глядачу через сприйняття художніх образів, предметів минувшини реконструювати і пережити
ту чи іншу епоху. Закладаючи ці паростки культури з раннього дитинства, формуємо ціннісне,
особистісне, емоційно забарвлене ставлення до
культурної спадщини своєї країни і світу, виховуємо майбутнього громадянина-патріота.
В цьому процесі на допомогу приходить музей і
музейна педагогіка.
Музей і освітні заклади в меті своєї діяльності
традиційно мають багато спільного: вони прагнуть виховувати почуття патріотизму, свідоме
ставлення до надбань світової та вітчизняної
науки і культури; розвивати мислення, творчі
здібності та певні практичні навички, стимулювати творчу активність особистості тощо. Проте
сьогодні музейна педагогіка не стільки маловивчена, скільки мало введена в освіту, потрібна
єдина скоординована система, можливо, новий
виокремлений предмет у школі, в дошкільному
© Палійчук О. В., 2016

закладі. Потрібно впроваджувати в освіту засоби музейної педагогіки. Музей у сучасному
світі є не лише місцем збереження, обліку та
вивчення пам’яток культури. Сьогодні музей —
це культурно-освітній заклад, який ставить
перед собою, окрім специфічних професійних
завдань, також широкі наукові, просвітницькі,
науково-освітні, естетичні та виховні завдання.
Можна стверджувати, що сучасний музей — це
своєрідний центр духовної культури майбутнього. Таке розуміння ролі і місця музею в останні
десятиліття зробило актуальним сприйняття
музею як цілісного соціального інституту з його
численними функціями, напрямками, формами
в їх органічній взаємодії.
У цей складний і суперечливий час, коли у
багатьох людей зростає національна свідомість,
інтерес та повага до національної культури, історії свого народу, мови, однією з важливих педагогічних задач, визначених законом України
«Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до батьківщини, шанобливого ставлення до
родини, поваги до народних традицій та звичаїв,
державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй
і народів, свідомого ставлення до себе, оточення
та довкілля. Державним стандартом дошкільної
освіти є Базовий компонент дошкільної освіти.
Його мета — забезпечення життєвої компетенції
дитини, до змісту якої входить і поняття «бути
громадянином своєї країни, патріотом свого
народу» [1].
Актуальність питання патріотичного виховання дошкільників обумовлюється тим, що
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формування громадянської позиції свідомого
українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот:
любові до рідної землі, товариськості, розумної
достатності, цінності родинного життя, духов
ного повсякденного буття, уважного ставлення до людей. З раннього дитинства, з перших
років життя дитини починається плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів.
Музейний простір, музейні експонати мають
унікальну здатність впливати на інтелектуальні,
вольові та емоційні сторони особистості дитини
водночас. Кожна виставка, кожна експозиція
є, власне, програмою передачі через експонати
знань, навичок, суджень, оцінок, почуттів. Саме
музей дає змогу донести до дітей надбання культури, сформувати у них стійку потребу отримувати естетичну насолоду від творів мистецтва,
поповнювати свої знання про видатних людей,
історичні події тощо.
У процесі споглядання та взаємодії з музейним предметом у свідомості людини відбуваються певні зміни, її природа визначає та виявляє з глибин підсвідомості приховані до певного
часу естетичні відчуття та поняття, що набувають для неї цілком нового значення та смислу.
Відповідно виникає ефект причетності до експонату, «занурення» до певної історичної епохи
та нове розуміння її значення, трансформація
цього розуміння у дійсність. Такий перехід визначають нові умови, що оточують людину (музейні предмети, урочиста атмосфера та взаємодія з іншими відвідувачами музею). Такий ефект
має найбільшу значущість у ранньому віці, коли
в дитини розвинута вразливість, а сприймання
емоційно забарвлене. Це сприятливий вік для
формування почуття прекрасного, моральних
норм та виховання смаку, пробудження патріотичних почуттів. Музейні експонати можуть
слугувати для дитини об’єктом такого естетичного переживання, через що вона стане емоційно багатою, здатною глибоко, сильно і тонко
відчувати і переживати. Полюбивши і освоївши
цінності музейного простору, надалі діти стануть вдячними відвідувачами музейних залів,
культурних заходів, а отже — інтелігентними,
добре вихованими освіченими людьми.
Почуття патріотизму багатогранне і не може
бути визначене кількома словами. Це і любов до
рідних місць, і гордість за свій народ, і відчуття
своєї нерозривності з усім оточуючим. Любов
маленької дитини починається з відношення до
найближчих людей — батька і матері, любові до

свого будинку, вулиці, дитячого садочка, міста.
Діти повинні зрозуміти, що їх місто, ліс, річка,
поле, пам’ятники, музеї — частинка Батьківщини. На це спрямована програма «Світ музею для
дошкільнят», розроблена на базі Національного
заповідника «Хортиця» та апробована на вихованцях дошкільного навчального закладу № 55
«Калиновий цвіт» та учнях початкової школи
№ 31, 2 та 79 м. Запоріжжя, а також інтернатів
Запорізької області селищ Михайлівка та Василівка.
Програму укладено відповідно до вимог програми розвитку, навчання та виховання дитини
дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»
та Базового компоненту дошкільної освіти.
Дана програма враховує вікові особливості дітей середнього та старшого дошкільного віку,
містить регіональний компонент ознайомлення дітей з особливостями Запорізького краю
та укладена, виходячи з особливостей експозиції Музею історії запорозького козацтва та
історико-культурного комплексу «Запорозька
Січ» у Національному заповіднику «Хортиця».
Програма курсу розрахована на дітей старшого дошкільного віку, має загальний обсяг 30
занять, з яких 29 занять проводяться в дошкільному навчальному закладі та одне у вигляді екскурсії в Музеї історії запорозького козацтва та
історико-культурному комплексі «Запорозька
Січ» на острові Хортиця. Заняття у дошкільному закладі містять теоретичну і практичну
частину, де дітям пропонується різноманітна діяльність: малювання, розфарбовування, робота
з шаблонами, ігри та вправи: рухливі, дидактичні, конструктивні, сюжетно-рольові, а також
театралізації та пісенна творчість. Крім того,
програма містить рекомендації для вихователів
та батьків щодо закріплення матеріалу програми. Тривалість занять — 25 хв. Заняття проводяться один раз на тиждень. Кожне включає в
себе організацію провідних видів діяльності:
комунікативної, пізнавальної, перетворювальної, оцінно-контрольної.
Такою системою роботи зацікавились і вчителі початкових класів, і керівники історичних
гуртків у середній школі. Було прийнято рішення не відмовляти бажаючим у музейних заняттях. Так з’явились уроки-екскурсії для дітей
молодшого шкільного віку. Проводились вони
на базі Музею в лекційній залі або з виїздом до
школи. Тривалість 45 хв. Наочність використовувалась та сама, але інформація ускладнювалась, розширювалась, добавлялись завдання з
виготовлення поробок, дидактичні ігри, спортивні вправи тощо, діти вчились міркувати, зі-
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ставляти, продовжувати розповідь одне одного,
висловлювати своє бачення історії. Телевізійні
канали «Запоріжжя» та «Вільний простір» випустили репортажі про музейні заняття в музеї
козацтва.
В процесі розробки програми ми користувались дослідженнями з музейної педагогіки
таких вчених, як Т. Ю. Бєлофастова, С. М. Зоніна, Е. Ю., Караманова О. В., Лаврова, Б. А. Столяров, М. Ю. Юхневич та ін. [2–9]. Реалізація
програми, спрямована на залучення дітей до
предметного світу культури, мистецтва, історії, потребує від педагога глибокої обізнаності
у сфері історичної минувшини, високої загальної культури, володіння методикою музейної
педагогіки та досвіду роботи з дітьми дошкільного віку. Об’єктами емоційного переживання
служать оригінальні експонати Музею історії
запорозького козацтва та об’єктів історикокультурного комплексу «Запорозька Січ», новоробні музейні предмети, художня література,
витвори мистецтва, музей дошкільного навчального закладу № 55 та міні-музеї в кожній групі
дитсадочка.
Історичний музей у дошкільному закладі був
обраний нами не випадково, оскільки пріоритетним напрямком роботи дошкільної установи
протягом декількох років є організація освітнього процесу з художньо-естетичним напрямком,
що реалізується за рахунок музейної педагогіки,
через організацію різноманітних форм роботи з
дітьми. Крім того, за свідченнями багатьох історичних джерел дошкільний заклад № 55 займає ту частину території, де розташовувалась
у ХVІІІ ст. Олександрівська фортеця Дніпровської лінії, що дала основу місту Запоріжжя у
майбутньому. Таке історичне розташування дошкільного закладу, а також бажання батьків вихованців вивчати з дітьми історію рідного краю,
специфіку музею і музейної справи зробили наш
вибір природним.
У Музеї дошкільного закладу представлені
оригінальні експонати різних епох: кам’яний
вік  — крем’яні знаряддя праці давніх людей,
бронзовий вік — уламки кераміки, епоха Скіфії (І тис. до н. е.) — уламки кераміки, фібули,
предмети ХІХ ст. — рушник, розбитий горщик,
а також реконструкції: зменшені копії половецької скульптури ХІІІ ст., предмети-реконструкції
періоду козаччини — курильні трубки — люльки, булави, дерев’яна шабля і ніж, козацькі пояси, шапка, паперовий макет Запорозької Січі,
зменшені копії гармат тощо. Крім того, колекція
містить картини, фотографії, колажі, герб Запоріжжя, створений майстром по дереву, робо-

ти дітей та батьків дошкільного закладу. Для
успішної роботи гуртка створена фільмотека —
документальні фільми, мультфільми, а також
презентації Power Point, багатий ілюстративний, дидактичний та ігровий матеріал.
В розвитку історичної свідомості та розвит
ку історико-географічної компетенції, творчої
активності дошкільників велику роль відіграє
предметне розвивальне середовище, що оточує
дітей. Тому у всіх групах дошкільного закладу
були створені міні-музеї, що покликані закріпити знання дітей. Міні-музеї різноманітної тематики: «Писанкарства», «Кераміки», «Петриківський розпис», «Музей живопису», «Дерев’яної
іграшки», «Обрядових свят», «Ляльки-мотанки»
тощо. Це один з найважливіших напрямів патріотичного виховання — прилучення дітей до
народознавства — вивчення культури, звичаїв
рідного народу шляхом ознайомлення з народними ремеслами, традиціями і обрядами. Залучення дітей до підготовки і відзначення свят
народного календаря пробуджує в них любов
до рідної землі, повагу до людей праці, інте
рес до історії своєї країни. Виховання любові
до Батьківщини, гордості за свою країну має
поєднуватися із формуванням доброзичливого, толерантного ставлення до культури інших
народів, до кожної людини окремо, незалежно
від кольору шкіри та віросповідання. Необхідно
сприяти формуванню в дітей етики міжнаціонального спілкування, яка передбачає симпатію, доброзичливість, повагу до людей різних
національностей, що живуть в Україні, інтерес
до їхнього буття, культури, традицій і звичаїв.
Значні потенційні можливості щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку
мають спостереження у природному, культурному, соціальному довкіллі, екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток,
визначних місць, читання художньої літератури та слухання народної, класичної, сучасної
музики, розглядання творів образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва, а також
бесіди на різні теми, самостійне складання дітьми розповідей-міркувань відповідної тематики з метою вироблення у них власних ставлень
і оцінок, суджень, цінностей, що стануть підґрунтям для подальшого формування переконань і світоглядної позиції особистості.
Унаочненню і кращому засвоєнню навчального матеріалу сприяють розглядання картинок, фотографій, перегляд відеофільмів, ілюстрування подій і явищ, причин і наслідків дій
та вчинків людей, моделей поведінки, варіантів
розв’язання морально-етичних ситуацій засо-
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бами анімації на інтерактивній дошці. Не менш
ефективною формою освітньої роботи з патріотичного виховання дошкільників є проведення
спільних з батьками заходів (проектна діяльність, свята, розваги, виставки, конкурси).
Визнаючи ставлення дітей до духовного надбання українського народу, крім занять, передбачаємо звертати увагу на використання віртуальних
та просто екскурсій, спеціальних дидактичних завдань, вправ, читання додаткової літератури, розглядання фотоальбомів, відвідування пам’ятних
місць, збір експонатів для міні-музею та музею
історії у дошкільному закладі.
Специфіка навчально-виховного процесу на
матеріалах історичного музею полягає в тому,
щоб допомогти дитині навчитися сприймати
музейні експонати, розуміти мову експозиції,
розбудити потребу до створення прекрасного у
своєму побуті, сформувати почуття патріотизму. Мова йде про прилучення дітей до історії;
знайомство з музеєм, музейними професіями,
музейними експонатами; про оволодіння словниковим запасом на дану тематику; засвоєння
навичок стійкого історичного сприйняття.
Для активізації дитячого інтересу використовувалися:
— емоційна, яскрава, насичена прикладами
розповідь педагога із власного досвіду відві
дування музеїв у дитинстві;
— обговорення з дітьми тематики екскурсії,
представлення інформації про музей, його історію, колекції, призначення (без зайвих, що
перевантажують деталей);
— розглядання фотографій, проспектів про
музей, виставки, книг з добіркою зображення
предметів, аналогічних колекції музею;
— проведення попередньої роботи з розглядання артефактів, документів, фотографій, книг,
предметів, представлених у колекції музею;
— спільне з дітьми обговорення правил поведінки з поясненням і демонстрацією необхідності їхнього дотримання. Щоб переконати дітей у необхідності дотримання правил, педагог
проводив ігрові завдання: навмисно говорив
тихіше, говорив по мобільному телефону, перериваючи свою розповідь, уявляли, що в музей
хтось приніс улюблену тварину тощо.
Ознайомлення зі специфікою музейної роботи дозволило дітям зрозуміти, яку важливу роль
відіграють музейні професії в збереженні історичних артефактів, наскільки відповідально
треба ставитись до музейних експонатів, дізнаватися про історію давніх предметів, зберігати
їх у певних умовах. Це розвивало у дітей інтерес
до музею і музейної справи, вони характеризу-

вали предмети, описували їх самостійно і за схемою. Паралельно йшла робота щодо збагачення
мовлення дітей виражальними засобами (метафорами, епітетами) розвитку умінь будувати
промову, використовуючи речення різних типів,
дотримуючись структури. Навчання включає
розвиток уміння бачити головне й деталі в історичних предметах, розуміти їх значенні, уміти
розповісти про них.
Ознайомлення з історією України дало
можливість дітям відчути часовий історичний
простір, зрозуміти, що наша історія насичена
різноманітними подіями та постатями. Діти
із задоволенням сприймали інформацію про
давніх людей, по специфіку їх життя у давнину, способи здобуття вогню, полювання тощо.
Найбільш значний розділ з вивчення історії запорозького козацтва викликає у дітей не
тільки пізнавальний інтерес, а й естетичні враження, бажання пройти козацькі випробування
і бажання змагання.
Для проведення занять підібрано й використовувалися фотографії історичних та
природних пам’яток острова Хортиця, карти
острова Хортиця (археологічна, природна та
туристична), а також карта Дніпровських порогів, міні-скульптури половецької доби, предмети побуту періоду козаччини (миска, ложки,
кружки, кружка-михайлик, відерце, рушник),
зброя: дерев’яні шаблі, кинджали, маленькі копії гармат, булави, макет Запорозької Січі, одяг
(шапка, козацькі пояси), предмети кінця ХІХ та
ХХ ст. Створено каталог відеофільмів, мульт
фільмів, презентацій, слайд-шоу. На заняттях
використовується художнє слово.
Особливу увагу ми приділяли добору презентацій історичних артефактів, відомостей
про історію рідного краю, відповідних віковим
особливостям дітей, добору ігор — основному
чиннику розвитку всіх психічних і пізнавальних
процесів дитини.
На перший план висувалось завдання допомогти дитині побачити «музей» навколо себе,
розкрити перед нею історико-культурний контекст музейних предметів та звичайних речей,
що оточують її в повсякденному житті, навчити
самостійно аналізувати, зіставляти, робити висновки.
Знайомство дітей з експонатами історичного
музею супроводжувалося попередньою бесідою,
що сприяло уточненню і систематизації уявлень
про музей історії, його призначення, правил поведінки (або постановці пізнавальних питань),
формуванню інтересу і почуття чекання зустрічі
з музейним працівником.
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Протягом навчального року відповідно до
плану діти мали можливість розширити свої
знання про музей, музейні професії, музейні
експонати, правила поведінки в музеї, отримати певні знання з історії України, дізнатись, як
жили давні люди, чим цікавий період бронзи,
слов’янський період, Київська Русь, познайомитись з життям і діяльністю київських князів — Олега, Ігоря, Ольги, Святослава Хороброго, Володимира Великого, Ярослава Мудрого,
сформувати уявлення про життя козацького загалу, козацькі традиції, побут, військову справу,
а також дізнатись про історію заснування міста
Запоріжжя, його пам’ятні місця і розширити
знання про острів Хортиця, як пам’ятки історії та природи. Діти старшого дошкільного віку
мали можливість відвідування Музею історії запорозького козацтва та історико-культурного
комплексу «Запорозька Січ» на острові Хортиця
та ознайомлення з експозиціями даних об’єктів.
Для активізації уваги дітей, ініціювання інтересу, цікавості також проводилися такі ігри і
завдання:
— ігрове завдання «Уяви себе давньою людиною».
Дітям пропонувалось, одягнувши хутряну
жилетку, уявити себе давньою людиною і зробити кам’яну зброю;
— ігрова вправа «Ми козачата».
Дітям пропонувалося одягнутись, як козак,
зав’язати правильно пояс і виконати елементи
козацького танку «Гопак»;
— ігрова вправа «Чарівні окуляри».
Дітям пропонувалося «надягти чарівні окуляри» і побачити найвеселіше, найтихіше, найсмутніше, найяскравіше, найбільше, найнезвичайніше, найдорожче... у музейній експозиції;
— гра «Археологи».
Дітям пропонувалось у великому ящику з
піском, використовуючи приладдя археологів,
знайти давній артефакт;
— ігрова вправа «Зробимо паспорт музейного
предмета».
На папері треба обвести шаблон і розфарбувати відбите зображення.
Дітям пропонувалося довідатися в дорослих — батьків, відвідувачів експозиції — щось
нове про музейний предмет, що сподобався.
Як варіант ігрової вправи використовувалася
рольова гра, в якій дошкільники виступали у
якості «журналістів, що беруть інтерв’ю у батьків, відвідувачів», «іноземців, що прагнуть якнайбільше довідатися про картину, скульптуру».
Для розвитку музейного сприйняття, умінь
бачити і розуміти музейну експозицію і засоби
виразності музейних предметів, способи пода-

чі експозиційних предметів, удосконалювання
емоційно-естетичних і пізнавальних здібностей нами використовувалися ефективні методи
і прийоми:
— ігрова вправа «Влаштуймо виставку».
Дітям пропонувалось створити експозицію
із запропонованих предметів, об’єднавши їх за
певною тематикою;
— ігрова вправа «Визнач предмети для фондо
сховища».
Дітям пропонувалось розкласти предмети за
матеріалом їх виготовлення на різні столи, що
символізували різні фондосховища (столи позначені відповідними картками).
Для активізації вираження власних вражень,
розвитку історичного сприйняття (умінь вдивлятися в історичний артефакт, відгукуватися на
предмети старовини):
— ігрове завдання «Знайди подібний предмет
на столі», порівнявши його із зображенням на
екрані ноутбуку, ілюстрації, картинки в книзі»;
— ігрова вправа «Що бачимо, чуємо, почуваємо,
переживаємо».
Дітям пропонувалося, розглядаючи картинку, розповісти, що вони бачили, чули, які емоції
відчували, який настрій викликала в них ілюстрація;
— прийом «Додумування».
Дітям пропонувалося придумати події до і
після зображених на картинці;
— прийом «Розмова з музейним експонатом».
Дітям пропонувалося запитати у давнього
предмета: «Де він народився? Хто його зробив?
Що він бачив? Для чого він був потрібен?»
— прийом «Яким був цей предмет, до того як
його розбили?». Діти уявляють яким раніше був
керамічний горщик або грецька амфора у ту
пору, коли їх тільки зробили.
Діти з нетерпінням чекали музейних занять,
що викликали у них позитивні емоції, інтерес,
естетичну насолоду. Також проводилися постійні заняття, спрямовані на систематизацію
й узагальнення засвоєного матеріалу. Батькам
рекомендовано планувати сімейне дозвілля, відвідувати музеї, виставки, галереї, обговорювати
бачене в музеї.
Для активізації висловлення вражень від
відвідування музейної виставки, побачених
предметів педагог пропонував дітям скласти
розповідь, лист бабусі, казкову історію, заповнити «Книгу відгуків музею». Педагог пропонував дошкільникам намалювати: «Мені сподобався експонат...», «Що запам’яталося більше
всього». При цьому не прагнув до подібності з
оригіналом, важливо виразити емоції, почуття
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колірною гамою, незвичайним зображенням,
цікавим образом.
На даному етапі акцент робився на активізацію творчої і пізнавальної діяльності дошкільників, прояв їхніх інтересів, переваг. Своєрідним девізом етапу було вираження «До педагога
з питанням». Діти відправлялися до дорослого,
щоб добути інформацію, необхідну для виконання творчого завдання, або знайти відповідь
на поставлене питання («А скільки років цьому
предмету?», «Як зробили цей предмет?», «За допомогою чого його прикрашали?», «А для чого
був потрібен цей предмет?»).
Таким чином, музей та музейна педагогіка
сприяли вирішенню освітніх завдань художньоестетичного, історико-географічного і пізнавального розвитку дітей, стали основою пізнання історії краю і сприйняття краси.
Робота з дітьми спонукала педагога до глибокого занурення до питання формування
історико-географічної компетенції дітей, пошуку реально діючих методів та прийомів роботи.
Системна робота педагога дозволила сформувати
у дошкільників емоційно-ціннісне сприйняття
навколишнього світу, збагатити історичний до-

свід, зрозуміти мову експонатів, експозиції історичного музею, залучила дітей до культури свого
народу та інших народів світу, навчила бачити,
відчувати, дивуватись, захоплюватись цікавим
світом історичної науки; привчила до здатності
концентрувати увагу, уяву, образне мислення,
розвивала пам’ять, творчу фантазію, навички
творчого пошуку, розширила асоціативні зв’язки,
дозволила виробити своє особисте ставлення до
предметів експозиції, сформувати свою особисту
думку на історичні події та сформувати стійкі
патріотичні почуття.
Використання оригінальних артефактів,
новоробних предметів різних історичних епох
обумовило підвищення рівня історичної обізнаності, естетичної культури дітей, вироблення
ціннісного ставлення до культурного надбання,
предметів старовини, прищеплення бажання до
спілкування з музейними експонатами, виховання свідомого патріота свого краю. Діти дошкільного віку зацікавлено сприймали інформацію
про історичні події минувшини, відгукувались
на сучасні події та сприймали культурне надбання як частину сьогодення і усвідомлювали свою
відповідальність не тільки за його збереженість.
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Patriotic education by means of museum pedagogy
O. Paliychuk
The article describes the capabilities of the museum pedagogy to foster patriotism among the children of preschool
and younger school age. The theoretical and practical basis of the program «The Museum World for preschoolers”
and the ways of its realization through games, conversation and exercises for the development of historical and
geographical competence of children are described in this work.
Keywords: patriotism, museum education, museum sphere.
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Музейная педагогика. Формы и методы работы
с учащимися в Музее А. С. Пушкина
Музейная педагогика — научная дисциплина, которая исследует музейные формы коммуникации. Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с содержанием, методами и формами воздей
ствия на различные социальные и возрастные группы музейной аудитории. В данной работе рассматриваются
методы и формы работы Одесского литературно-мемориального музея А. С. Пушкина.
Ключевые слова: музей А. С. Пушкина, музейная педагогика, виды и формы музейной работы: экскурсии,
лекции, выставки, конкурсы, тематические вечера.

Музейная педагогика изучает музейные
формы коммуникации, характер использования музейных средств в передаче и восп риятии информации, вы являет метод ы
совместной работы музеев с другими педагогическими учреждениями. Особое внимание музейная педагогика уделяет молодежи,
подрастающему поколению. В круг вопросов музейной педагогики входят методика
и практика организации и п ланирования
идейно-воспитательной и образовательной
деятельности музеев. Цель музейной педагогики заключается в создании условий для
развития личности. Термин «музейная педагогика» обозначает новую дисциплину, возникшую на стыке музееведения, педагогики
и психологии. Традиционные формы работы
музея – экскурсии, лекции, встречи с творческими работниками, вечера, книжные и
художественные выставки, концерты, музейные праздники, театрализованные представления. Все выдающиеся педагоги указывали,
что от того, каков фундамент будет заложен
в человеке в детстве, зависит его будущее,
состоится он или не состоится как граж данин. Жизнь учащихся должна быть связана
с хорошей поэзией, музыкой, ж ивописью.
А . С. Пу шкин, его творчество в решении
этой задачи — один из главных помощников.
В статье «О народном воспитании» поэт писал: «Но надлежит защитить новое, возрастающее поколение, еще не наученное никаким
опытом и которое скоро явится на поприще жизни со всею пылкостью первой моло© Куценко О. К., 2016

дости, со всем ее восторгом и готовностью
принимать всякие впечатления» [13, с. 308].
Лирическая поэзия поэта, воздействуя на духовную сферу человека, обогащает его внутренний мир, развивает эстетический вкус,
способствует формированию жизненных идеалов. В. Г. Белинский первый по-настоящему
раскрыл воспитательное значение произведений А. С. Пушкина, рекомендовал педагогам максимально использовать произведения
А. С. Пушкина  — романы, повести, стихо
творения, поэмы, сказки. При этом подчеркивал: «Не заботьтесь о том, что дети мало тут
поймут, но именно старайтесь, чтобы больше
чувствовали. Пусть ухо их приучается к гармонии языка, сердце переполняется чувством
изящного, пусть поэзия действует на них, как
и музыка, прямо через сердце, мимо головы,
для которой еще настанет свое время, свой
черед» [1, с. 20]. Н. Г. Чернышевский написал
книгу для юношества «А лександр Сергеевич
Пушкин. Его жизнь и сочинения» о значении
поэзии Пушкина, о значении литературы, в
которой есть такие слова: «Поэты — руководители людей к благородному понятию о
жизни и к благородному образу чувств, читая
их произведения, мы приучаемся понимать
очаровательность всего доброго и прекрасного» [20, с. 8].
В последнее время наблюдается усиление
педагогической направленности деятельности Одесского литературно-мемориального
музея А. С. Пушкина, который был открыт
55 лет назад, 18 июня 1961 г., в доме, в ко-
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тором поселился поэт в 1823 г. В то время
это был один из первых отелей нашего, тогда еще молодого города  — «Hotel du Nord».
Принадлежал он известному одесскому негоцианту Шарлю Сикару. Здесь Пушкин провел первый из тринадцати месяцев одесской
ссы лки 1823–1824 гг. В экспозиции музея
раскрываются основные факты творческой
биографии поэта. Прошло 193 года, но кажется, что даже стены хранят дух того времени, когда жил в нем великий русский поэт.
В музее — старинные гравюры пушкинской
Одессы, портреты современников поэта, уникальные пушкинские автографы с рисунками, редкие издания произведений Пушкина,
печатные и рукописные документы, мемориальные и типологические вещи. Мемориальные, подлинные предметы, как важнейшие
источники знаний, являются основными в
работе музеев. Это такие вещи, которые непосредственно были связаны с жизнью, творчеством писателя: перо, чернильный прибор,
бумага, автографы, документы, книги, журналы, элементы домашнего обихода и обстановки, произведения изобразительного
и прикладного искусства. Мемориальным
является дом Шарля Сикара, где воссоздана
комната, в которой, по воспоминанию современников, жил поэт. В ней представлены
подлинные предметы быта: секретер, кресло,
диван, стол для умывания, цилиндр, трость,
дорожное бюро и др. Подлинники дают возмож ность учащимся наглядно наблюдать,
сопоставлять, соотносить их с конкретными
фактами творческой биографии писателя, которому посвящен музей, делать самостоятельные обобщения и выводы. Такова сила эмоционального влияния мемориальных вещей
на посетителей. Музейные материалы дают
возможность понять писателя в естественной
обстановке как человека и творца художественных произведений в его повседневном
труде, делают образ поэта более понятным
и досту пным. Подлинные предметы обладают исторической, эстетической, духовной
и материальной ценностью, оказывают воздействие на эмоциональную сферу человека.
Великие педагоги мира наглядность считали самым рациональным методом познания
действительности. «Что будет представляться
юношеству для учения, — писал Я. А. Коменский, — пусть будут вещи, а не тени вещей,
п лотн ые, подлинн ые, полезн ые, хорошо
действующие на чувства и воображение» [3,
с. 302]. К. Д. Ушинский требовал, особенно

на первоначальных стадиях обучения детей,
как можно больше использовать наглядность,
чтобы она возбу ж дающе действовала на их
органы чувств.
«Облекая первоначальное учение в формы, краски, звуки, словом, делая его доступным возмож но большему числу ощу щений
дитяти, — писал он, — мы делаем вместе
с тем наше учение досту п н ы м ребенку и
сами входим в мир детского мышления» [20,
с. 266].
Литературный музей немыслим без показа
автографов, рукописных источников, которые
имеют большое обучающе-воспитательное
значение для учащихся. В них выражаются
самые сокровенные мысли и чувства художников слова. Рукописи помогают яснее понять
литературные, философские, идейно-эстетические взгляды писателя. «Всякая строчка великого писателя, — писал Пушкин, —
становится драгоценной для потомства» [14,
с. 128]. Для исследования творчества писателя
важную роль имеют подготовительные записи, планы произведения, черновые наброски,
первые редакции, дополнения при повторных
изданиях, письма. Рукописи поэта находятся в государственных хранилищах России и
Украины, где им созданы условия для полной
сохранности. Отдельные документы подобного рода (факсимильные копии) представлены
в экспозиции Одесского музея. Они, раскрывая основные факты творческой биографии
Пушкина, помогают изучить путь создания
произведения от первоначального замысла до
его воплощения, позволяют узнать ход и направление авторского поиска, настойчивость
и упорный труд поэта в достижении поставленной цели.
Значительное место в экспозиции отводится мемориальным книгам и ж урналам.
В периодических изданиях впервые печатаются произведения Пушкина, критические,
философские и общественно-политические
статьи. Известно высказывание Пу шкина
«Чтение вот лучшее учение» [15, с. 41], его любовь к книгам, к собиранию книг для создания личной библиотеки, которая насчитывает более трех тысяч книг. Важные страницы
творческой биографии поэта открывают книги с авторскими пометами, прижизненные
издания произведений Пу шкина, история
их выхода из печати, оценка творчества поэта современниками. Знакомство с книгами
и журналами прививает учащимся любовь к
ним, к чтению, обогащает их духовно.
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Использование рукописей, книг, периодических изданий, предметов быта, изобразительного материала активизирует развитие
творческих способностей детей, способствует
стимулированию творческого воображения и
фантазии личности. Знакомство с творчеством поэта пробу ж дает желание у молодых
людей писать стихи, рассказы, сказки, обратиться к эпистолярному жанру, писать пером
и чернилами. Выявлению одаренных детей
в области литературы помогают городские
и областные литературные конкурсы, конкурсы чтецов, в организации и проведении
которых принимает участие музей А. Пушкина совместно с Городским управлением образования, Институтом усовершенствования
учителей, Русской общиной «Русичъ», с Международным обществом пушкинистов, с писателями и журналистами Межрегионального
союза писателей Украины. «Чувства добрые я
лирой пробуждал…», «Я вам пишу», «Здрав
ствуй, племя молодое, незнакомое!» — в таких конкурсах принимают участие учащиеся
средних общеобразовательных школ, лицеев
и гимназий. На конкурс принимаются работы
детей и молодежи в возрасте 6–18 лет, проживающих в Одессе и Одесской области. Победители награж даются грамотами, книгами,
участвуют в возложении цветов к памятнику
А. С. Пушкина и читают стихи у памятника
поэта. Конкурсные работы представляются в
следующих номинациях: «Сказка», «Лирика»,
«Эпистолярный жанр», «Посвящение поэту»,
«Рисунки на полях».
Детские работ ы участников х удожественных детских выставок под названием «Я
люблю сказки Пу шкина», «Путешествие в
пушкинскую сказку», неоднократно организованных музеем А. С. Пушкина совместно с
художественной школой имени К. Костанди,
Росзарубежцентром, радуют разнообразием
тем, оригинальным, иногда очень смелым
решением пушкинских сюжетов. Интересно
было выяснить, что именно привлекает сегодня детское воображение в творчестве великого
поэта. Юные художники обращаются к сказкам Пушкина. В постоянный круг детского
чтения вошли лирические стихи о природе,
строки, обращенные к друзьям, к любимой
няне поэта. Их привлекает необыкновенное
«Лукоморье», Ученый кот, царь Кащей, кудрявый дуб, под которым сидит поэт с пером и
тетрадью, внимательно слушая ученого кота.
Ребят привлекает обаятельная личность самого поэта. Художники более старшего возраста

иллюстрируют поэмы Пушкина, повести и,
конечно, роман «Евгений Онегин». Во время
экскурсий по музею учащиеся знакомятся с
рисунками и самого Пушкина. В рисунках
Пушкин умел передать наглядно то, что его
особенно волновало: и внешний облик персонажей, и черты их характера. В музее широко
используются произведения изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства (изделия из
стекла, фарфора, керамики, дерева, кости.)
Произведения искусства дают образное, наглядное представление о действительности.
Представлены живописные и скульптурные
портреты А. Пушкина, портреты его семьи.
Знакомство с портретами дает возможность
учащимся не только приблизиться к пониманию писателя как человека и творца, но и
живо ощутить ту среду, тот мир, который его
окружал, помогает видеть гармонию красок и
цвета, способствует воспитанию эстетического вкуса.
На базе музея А. С. Пушкина создан «Пушкинский Музейон» –воскресная школа — студия искусств для детей от 7 до 12 лет. Опытные
преподаватели знакомят с творчеством Пушкина, с историей мирового искусства, литературы и живописи, миром легенд, мифов и
библейских сюжетов, миром театра, актерского мастерства, музыки. В программе занятий
современные и бальные танцы, игры и песни,
развивающие игры. В процессе обучения воспитанники встречаются с музыкантами, художниками, актерами, творческими людьми,
посещают выставки, концерты, участвуют в
театральных постановках, проводимых в залах
Пушкинского и Литературного музеев. В методике обучения используются классические
формы музейной педагогики в сочетании с интерактивными способами обучения, активизирующими деятельность учащихся: занятия
в экспозиции музея, музейные игры, квесты,
театральные выступления.
В юбилейные дни, посвященные творчеству и ж изни поэта, в музее проводятся
Пушкинские праздники — «Лицейские годы
поэ та », « День поэзии», « День Татьян ы».
В Пушкинских фестивалях участвуют юные
чтецы-декламаторы с пушкинской программой, юные художники. Певцы и музыканты
исполняют литературно-музыкальные композиции на пушкинские сюжеты. Жюри обращает внимание на оригинальность замысла и культуру исполнения. Для участников
фестиваля готовятся памятные дипломы и
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призы. В Пушкинских днях всегда участвуют
учащиеся школ, где есть школьные пушкинские и краеведческие музеи, литературные
клубы, театральные студии, которые создаются при участии музея А. С. Пушкина. В СШ
№ 90 создан школьный Пушкинский музей,
в коллекции которого интереснейшие материалы, полученные от почитателей поэзии
Пу шкина. Многолетняя дру жба связывает
музей с литературно-художественным клубом «Парус» (гимназия № 2), Пушкинским
воскресным лицеем школы № 107, литературными кружками и факультативами школ
№ 117, 121, гимназии № 1 и др. В создании
школьного Пу шкинского зала в гимназии
№ 2 помогали музейные работники. Здесь
все дышит Одессой пушкинской поры. В витринах хранятся стихи юных авторов, альманахи «Проба пера». Учеников всегда отмечали на пушкинских фестивалях, конкурсах.
«В стенах музея А. С. Пушкина провели свои
школьные годы ученики 2-й гимназии, 121-й
школы. Мы помним утренники, вечера в
музее. Юные артисты играли спектакли в
честь Великого поэта. Тринадцать месяцев,
прожитые А. С. Пушкиным в нашем городе,
стали предметом изучения творчества поэта
одесского периода учителями и учениками.
«Создан школьный музей в честь великого поэта» — пишет создатель Пушкинского
клуба, музея и театра учитель русского языка и литературы Л. П. Кияновская [5, с. 56].
В программу Пушкинского воскресного лицея при СШ № 107 входит изучение гуманитарных предметов, что позволит углубить
знания учащихся по литературе, истории,
искусству, языкам. Задача лицея – привлечь
способных ребят из разных школ, учить юных
чести, благородству, верности и дружбе. Проводятся уроки хорошего тона, аристократических манер, когда в литературно-музыкальном спектакле, со свечами и канделябрами на
столах, учащиеся представляют Пушкина и
его окружение, надевают фраки и смокинги
молодых людей и бальные платья барышень.
Учебная программа лицея рассчитана на один
день занятий в неделю и самостоятельный
труд учащихся.
Дети любят готовить праздники. В процессе подготовки они раскрывают себя, проявляют способности. Сотрудники городского Детско-юношеского культурного центра
совместно с музеем многие годы проводили
с детьми утренники, походы по пушкинским
местам, викторины. Участники конкурса

«Пушкин в нашем доме» должны были сочинить рассказ или стихи о Пушкине, рассказать о пушкинских местах Одессы и Одесской области, сделать фотографии и рисунки.
Участники литературной игры «Евгений Онегин». Что? Где? Когда?» должны были создать
команды из четырех человек, прочитавших
роман Пушкина, написать рассказ, сделать
рисунки, в любой форме представить свои
впечатления от знакомства с романом и его
героями. Победители получали подарочное
издание книги Юрия Дынова «Всего тринадцать месяцев». Для школьного театра СШ
№ 117 и СШ № 90, носящей имя поэта, артист, певец, поэт и драматург Ю. Дынов написал шесть сцен из своей пьесы «Всего 13 месяцев», соединяя их рассказом-воспоминанием
Е. К. Воронцовой, одесской музы поэта, написал «Романс графини Воронцовой» в форме
монолога. Музыку к школьному спектаклю, к
романсу написал Сергей Школьник, студент
4-го курса консерватории. Когда он учился
в школе, играл роль Пушкина, был первым
Пушкиным в первой постановке «детского»
спектакля. Режиссер-постановщик спектакля учительница русского языка и литературы
Т. И. Комолова в своих воспоминаниях называет Ю. З. Дынова педагогом, учителем детей, который помог поверить юным артистам
в свой талант, пишет о его любви к ученикам
и Пушкину [6, с. 4].
«Я так люблю Татьяну милую мою» — так
назывался Пушкинский праздник, проведенный в музее поэта одесской школой № 90 им.
А. С. Пушкина. В доме, где жил поэт, читали
учащиеся свои стихи, стихи одесских поэтов, выступали с литературной композицией, составленной из строк «одесской» главы
А. С. Пушкина, смотрели фильм «Онегин».
Сюрпризом праздника был роскошный торт
«бланманже» с вензелем «Т Л» (Татьяна Ларина). Такой подавали на именинах у пушкин
ской героини в романе «Евгений Онегин».
В ежедневной работе музея находят отражение все аспекты воспитательной работы с учащимися: экскурсии, консультации,
б есед ы, откры т ые уроки, видео фильм ы.
Наблюдается комплексный подход с учетом
возрастных и индивидуальных наклонностей школьников. Важный аспект работы —
стремление привить ребятам чувство гордости, верности традициям нашего города.
Пушкинские школьные музеи стали неотъемлемой частью совместной учебно-воспитательной работой музея А. С. Пу шкина и
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школ. Юные любители поэзии, музыки, живописи, чтецы, певцы — все с увлечением
отдают свой досуг музею. Ребята пополняют
коллекцию, оформляют стенды, разрабатывают экскурсии. В экспозициях школьных
музеев — произведения А. С. Пушкина, газетные и журнальные статьи о жизни и творчестве поэта, иллюстрации к его произведениям, экслибрисы, юбилейные, медали,
значки, почтовые марки и открытки, материалы о постановках пушкинских спектаклей на театральной сцене.
Продолжая традиции прошлых лет, в настоящее время в залах музея А. С. Пушкина
ставятся спектакли театральными студиями
о жизни и творчестве А. С. Пушкина, организовываются концерты вокальной музыки
по произведениям А. Пушкина. Тесные контакты у сотрудников музея с театром-студией
«Современник» гимназии № 1, с Пушкинским
театром гимназии № 2, с Театральным лицеем. С театральными композициями выступают студенты педагогического университета
им. Ушинского. В работе литературно-музыкальной гостиной музея принимают участие учащиеся ОУИК им. Данькевича, ОНМА
им. А. В. Неждановой.
Продолжить знакомство с жизнью и творчеством Пушкина любителям и исследователям пушкинской поэзии помогает библиотека
музея. Библиотека музея насчитывает более
500 книг, журналов, альманахов. Это и произведения Пушкина, и критическая литература
о нем известных пушкинистов. В библиотеке
можно прочитать нужную книгу, получить
консультацию для написания сочинения, реферата, сообщения о Пушкине. Учащимися –
членами Малой Академии наук Украины были
написаны исследовательские работы — «Южная ссылка Пушкина», «Украинские потомки

Пушкина», «Пушкин и музыка» и пр. Тесные
контакты связывают музей с кафедрами по
работе с иностранными студентами одесских
вузов.
Музей  — важное средство внешкольного
образования. Взволнованные мемориальной
обстановкой, которую дополняет экскурсия
по залам музея, учащиеся оставляют глубоко
прочувствованные записи в книгах отзывов.
«Я — ученик 1-В класса школы № 90 горжусь,
что моя школа названа в честь А. С. Пушкина
13. 02. 2016 г.». Мемориальные музеи призваны всем своим комплексом — и половицей, и
окном, и ступенькой лестницы, и звуком —
оживить жизнь великого писателя. Музейные
экспонаты, являясь памятниками материальной и духовной культуры, по словам Л. Тол
стого, «действуют на людей независимо от их
степени развития и образования… прелесть
картин, звуков, образов заражает всякого человека, на какой бы он ни находился степени
развития» [19, с. 109]. Музей дает прочные,
устойчивые знания о творчестве писателя,
его эпохе, окружении, литературных связях.
Связь с музеями помогает учащимся быстрее овладевать знаниями по литературе, по
искусству, воспитывать высокий эстетический вкус, овладевать величайшими духовными богатствами прошлого. Однако функции
музея не ограничиваются лишь получением
определенной суммы знаний, конкретных
фактов. Он оказывает благотворное воспитательное воздействие своими подлинными материалами на учащихся, прививая им
любовь к поэзии, литературе, живому слову.
В. Г. Белинский в статье о творчестве Пушкина указывал на то, что «…читая его творения
можно превосходным образом воспитать в
себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых» [1, с. 31].
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Museum pedagogy. Forms and methods of work with students at the Pushkin Museum
О. Kutsenko
Museum pedagogy is a scientific discipline that explores the museum forms of communication. The museum
pedagogy treats the questions of the content, methods and forms of impact on different social and age groups of the
museum audience. This document discusses the methods and forms of A. S. Pushkin Literary Memorial Museum.
Keywords: Pushkin Museum, museum education. Types and forms of museum work, excursions, lectures. Exhibitions, competitions, themedevenings.
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«Торгово-промышленное обозрение» як джерело
соціально-економічного та культурного життя Одеси
(з колекції Т. Максимюка)
Економічний розвиток Наддніпрянщини напередодні Першої світової війни посилював інтерес тогочасної преси до економічної проблематики. Тому саме у цей час — 1912 року — з’явився друкований орган
одеського біржі, що мав назву «Торгово-промышленное обозрение». В колекції одеського краєзнавця Т. Максимюка перебуває шість примірників цього видання за 1912 рік, а в бібліотеках Одеси автору не вдалося
знайти примірників цього часопису. Видання надавало досить різноманітну інформацію з багатьох питань
соціально-економічного життя Одеси та одеського регіону. В першу чергу увага приділялася експорту зерна
та іншим питанням, пов’язаним з цим експортом. Інформація ця була досить специфічною, оскільки переважно адресувалася професіоналам торгівлі і біржових операцій та колам, близьким до них. Іноді надавалися
загальні новини, що цікавили увесь світ, наприклад, про загибель «Титаніка».
Ключові слова: «Торгово-промышленное обозрение», хлібний експорт, рекламні оголошення, біржовий
комітет.

Швидке економічне зростання на теренах
як Наддніпрянської України, так і Російської
імперії, що відбувалося напередодні Першої
світової війни, посилювало інтерес тогочасної
преси до економічної проблематики. Тому не
дивно, що саме у цей час — 1912 р. — з’явився
друкований орган одеської біржі, що мав назву «Торгово-промышленное обозрение». Він
виходив кожного тижня по понеділках. До
часопису додавалися торговельні бюлетені
(щоденні) з цінами на зерно, фрукти та інші
відомості. Відповідальним редактором щотижневика був секретар біржового комітету
Ф. К. Булатович. Передплатна ціна видання на
рік становила 6 карб. й вважалася досить високою, але, з урахуванням його корисності для
торговельної та фінансово-промислової еліти, цілком зрозумілою. В колекції одеського
краєзнавця Т. І. Максимюка перебуває шість
примірників цього видання, а саме номери 5,
10, 14, 15, 16 та 17 за 1912 рік. Показово, що
в бібліотеках Одеси нам, на жаль, не вдалося знайти номерів цього часопису. Вочевидь,
вони є у фондах бібліотек Санкт-Петербурга
та інших міст, оскільки сучасна харківська дослідниця Є. П. Назарова у статті «Економічні
товариства Одеси та регіональний рух на Півдні України на початку ХХ ст.» посилається на
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кілька інших номерів вищезгаданого видання
[1, с. 66].
В цей час вирішувалося нагальне питання
для Одеси та одеського зернового експорту, а
саме — створення хлібної гавані. Тому це відбилося практично у всіх розглянутих нами
номерах щотижневика, адже Одеський біржовий комітет у 1912 р. зробив чимало зусиль для
вирішення вищезгаданої проблеми. Для цього
формувалися відповідні делегації до столиці,
робилися звернення до уряду та представників Державної думи, наприклад, делегата від
Одеси А. Нікольського, щодо прискорення розгляду питання про створення одеської хлібної
гавані у фінансовій та бюджетній комісіях і на
пленарних засідання Державної Думи. Все це
знайшло відображення на сторінках щотижневика [2].
Серед заміток часопису є одна під назвою
«Адресование вагонов с зерном непосредственно в порт и влияние этого на хлебную торговлю», яка торкалася спрямування вагонів
з зерном безпосередньо в порт і вплив цього
на хлібну торгівлю. Автор замітки вказував,
що раніше зерно, яке привозили залізницею
на одеський ринок, потрапляло до сховищ і,
в залежності від конкуренції, продавалося та
відправлялося закордон. Проте якщо раніше
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хлібною торгівлею переважно займалися великі експортери, то на час написання замітки,
на думку автора, характер торгівлі змінився,
багато експортерів працювали завдяки банківським кредитам і не мали власного капіталу.
Велика кількість експортерів призвела до того,
що значна частина зерна, до 50%, відправлялася до порту одразу, де перевірка якості та кількості товару на той момент була неможлива,
як це робили у сховищах, що істотно впливало
на якість і відповідно, вартість місцевої продукції за кордоном. Єдиним виходом, на думку
автора, було якнайскоріше створення хлібної
гавані, що повинна була мати оснащені склади та елеватори, це би як вирішило проблему
якості, так і вплинуло позитивно на вартість
зерна [3, с. 2].
У кожному номері видання були колонки,
присвячені іноземним та одеським хлібним
ринкам. На шпальтах видання, зокрема, розглядалися зміни на закордонних ринках за
тиждень, одеський хлібний ринок також оцінювався за тиждень. При тому не лише наводилися ціни, але й обговорювалася ситуація з
врожаями зернових культур у можливих конкурентів. Наприклад, повідомлялося, що через
вдалу погоду в Аргентині кукурудза користується значним попитом, через меншу ціну та
відсутність румунської та російської кукурудзи, через політичну та військову ситуацію у
протоках [4, с. 11].
У матеріалах про одеський хлібний ринок
друкувалися відомості про загальні настрої
покупців та продавців згідно з кон’юнктурою
ринку, ціною на пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, льон тощо. Про закордонні ринки подавалася більш стисла інформація [5].
Незважаючи на те, що в основному часопис
був присвячений проблемам місцевого зернового ринку та транспортуванню товарів на закордонні ринки збуту, інколи з’являлися матеріали
і іншої тематики та ґатунку. Зустрічаються матеріали рекламного характеру, так Російське товариство пароплавства і торгівлі (РТПіТ) надавало до «Торгово-промышленного обозрения»
інформацію про напрями сполучень між портами, які товариство здійснює по внутрішніх
лініях та закордонними шляхами. Товариство
здійснювало термінові поштово-пасажирські та
вантажні внутрішні сполучення по КримськоКавказькій, Миколаївській, Херсонській та
по Дніпровській лініям. Закордонне сполучення товариства мало такі напрямки: Олександрійській прямий, Олександрійський
круговий, Македонсько-Олександрійський,

Болгарсько-Анатолійський, Анатолійський,
Чорноморсько-Балтійський, Персидський,
Севастопольсько-Константинопольський. З
цієї реклами можна дізнатися, що флот РТПіТ
становив 39 поштово-пасажирських, 6 товаропасажирських, 24 вантажних, 7 буксирних
пароплавів, водотоннажність яких становила
211,5 тис. тонн [6, c. 1]. Схожу інформацію надавало про себе і Дунайське пароплавство, що
здійснювало рейси по лінях — Одеса–Галац,
Добрудзькій, Рені-Кладовській, Батум–Галац
та Прутській лініям [7, с. 2]. Притому обидва
товариства друкували свою рекламу майже у
кожному номері. Значно менше згадувався ще
один перевізник, а саме Австрійський ллойд з
його лінією Одеса–Константинополь–Трієст–
Венеція.
Страхове товариство Руський Ллойд друкувало свою рекламу не набагато менше
РТПіТ. Головним агентом товариства з правлінням в Санкт-Петербурзі та відділенням
в Одесі був Е. Г. Ройзман, який працював у
Азовсько-Донського комерційного банку. Рекламували себе і відомі банківські установи,
як-то Одеський купецький банк, Сибірський
торговий банк, Бессарабсько-Таврійський земельний банк. Крім того, подавалася інформація на правах реклами, а саме друкувалися
баланси банків, що були зобов’язані друкувати
власні баланси, але у державних виданнях. Цікаво, що банки часто себе більше позиціонували як представників або агентів значних фірм
та виробництв, аніж свої кредитно-фінансові
можливості. Наприклад, Одеський купецький
банк вказував себе у якості представника заводів від Миколаєва до Канади, від Риги до Британії та ін., де виробляли культиватори, плуги,
сіялки та інші машини для заготовки і обробки
сільськогосподарської продукції [8, с. 20].
К рім того рекламувався телеграфний
ключ  — «universel» code Михайла Гасоха.
Телеграфним ключем називали будь-який
перемикальний пристрій, що використовувався для передачі знаків азбуки Морзе. Подібні ключі використовувалися у всіх видах
ручної телеграфії. Тобто ідея про те, хто володіє інформацією, той володіє світом, тут
відігравала неабияку роль. Завдяки телеграфному апарату можна було прискорити обмін інформацією на зміни цін за кордоном,
що звичайно могло допомогти у грі на біржі
[9, с. 19].
Зустрічається реклама також виробництв,
правда, її замало. Так, друкувалася реклама
оптового магазину під назвою «Склад техніч-
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них та залізних товарів і фабрика металевих
виробів П. Вінника». Склад продавав, а також
і виробляв запасні частини для пароплавів, заводів та млинів. Юридична адреса магазину
була вул. Грецька, 23.
До речі, лише в двох рекламах зустрічаються малюнки. Всі інші – це звичайні об’яви, і
лише у декількох фірм цікавим є оздоблення
рамок, як у вже названих Австрійського Ллойда, Телеграфного ключа
М. Гасоха, Страхового
товариства «Россія»,
Руського Ллода та Чорноморського товариства
взаємного страхування
судновласників. Всі ці
рамки були оригінальними для кожної об’яви
та виконані у модному
тоді стилі модерн [10,
с. 19–20]. Малюнки на
виро бничу тематику
фактично є лише у двох
рекламах — магазина
П. Вінника та одеського відділення Чавуноливарного заводу, фабрики і складу машин для
млинів Якова Петриковського.
Цікавою для сучасної
людини є реклама Чорноморського товариства
взаємного страхування судновласників. Товариство було створено у 1905 р., управління знаходилося в Одесі, за адресою вул. Дерибасівська,
буд. 5. Товариство приймало: «1. Коллективное
страхование рабочих и служащих от несчастных
случаев на судоходных предприятиях, судовые
команды, по выгрузке, нагрузке и перегрузке,
по сплаву леса, тяге судов бечевкой; содержание
паромов и перевозов, а также землечерпальные
работы. 2. Морские и речные страхования судов

CASCO» [11, c. 20]. Страхування CASCO є страхуванням, об’єктом якого є засоби транспорту.
Головними ризиками є пошкодження, знищення транспортного засобу, збиток, зумовлений
пошкодженням або конструктивним знищенням корпусу судна,і не містить у собі страхування пасажирів, майна, що перевозиться, чи
екіпажу. Притому під судном мається на увазі
каркас чи корпус судна без оснащення, без щогл,
вітрил, рей та такелажу.
На сторінка х щотижневика зустрічалася достатньо розлога
інформація, яка торкалася новин внутрішньої
політики, дотичних до
зернового експорту. Зокрема, про відвідування
В. М. Коковцевим, в цей
час міністром фінансів
та головою Ради міністрів Російської імперії, Московської біржі.
Притому текст виступу
самого В. М. Коковцева складав третину
обсягу номера часопису [12, с. 2–7].
Обов’язкова рубрика «Торгово-Промышленного о бозрения»
мала назву «В Биржевом комитете», де був
представлений дуже строкатий матеріал подій,
пов’язаних з діяльністю Одеського біржового комітету: повідомлення про смерть голови правління Російського для зовнішньої торгівлі банка
А. Я. Помера; про підвищення страхової премії
через бомбардування Дарданелл; журнали ради
одеських мукомелів; інформація про виробництво в Одесі висівок та продаж цього продукту
закордон та ін. [13, с. 7–9]. На засіданнях комітету обговорювалися і законодавчі ініціативи де-
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путатів Державної Думи, якщо вони торкалися
хлібної торгівлі. Так в 15 номері мова йшла про
законопроект 82 депутатів Думи на чолі з депутатом від Самарської губ. М. Челишовим щодо
заходів по впорядкуванню хлібної торгівлі, як
основної галузі народного господарства, зміст
якого був дуже далеким від принципів ринкової
економіки. Референтом з цього приводу на засіданні Одеського біржового комітету виступив
вищезгаданий секретар комітету та редактор часопису Ф. К. Булатович, що розповів про становище, в якому опиниться зернова торгівля після
прийняття зазначеного законопроекту: «…вывоз
хлеба за границу составляет монопольное право
правительства. Каждому посевщику предоставляется ссыпать в государственные зернохранилища причитающееся на его долю, сообразно
посевной площади, количество хлеба установленного качества и рода (натура, сорность,
сухость). Цена на хлеб, порядок разверстки,
а равно размер отпуска хлеба заграницу устанавливаются законодательными учреждениями
и т. д.» [14, с. 2–3]. Після виступу Ф. К. Булатовича біржовий комітет одностайно визнав вищезгаданий законопроект абсолютно неприпустимим. Згідно з відомостями щотижневика того
ж року Ф. К. Булатович звітував про результати
власного відрядження до Санкт-Петербурга з
приводу прийняття законопроекту про створення хлібної гавані [15, с. 2–7].
Друкувалася інформація від Одеської купецької управи. Це була інформація про надання свідоцтв на відкриття торгових будинків,
вона друкувалася у кожному номері іноді по одному оголошенню, іноді по два-три. Цікаво, що
у зазначених номерах часопису серед виданих
свідоцтв на створені комерційні організації є
і свідоцтва, що видавалися жінкам, хоча їх і на
порядок менше, ніж для чоловіків. Так, дружині
одеського міщанина Анні Самойлівне Паріжер
було видано свідоцтво на створене нею на правах товариства «на вере» торговий будинок під
фірмою «А. Паріжер і Ко» [16, с. 18], а серед двох
оголошень на свідоцтва, надрукованих 9 квітня,
одне належало дружині одеського другої гільдії
купця Мендлє Шмерковні Якерс, торговий будинок «М. Ш. Якерс і Ко» [17, с. 20]. Цікаво, що
у Москві на Востряковському кладовищі серед
єврейських поховань є могила Анни Самійлівни
Паріжер (1876–1932 рр.), однак висновки робити
ще зарано. Чи це є одна особа, заслуговує на
подальше архівне дослідження.
На сторінках щотижневика розглядалися
різні зовнішньополітичні фактори, що суттєво впливали на зернову торгівлю та коливання

цін на хлібних ринках. Наприклад, ускладнення перетину протоків, а потім закриття
Дарданелл під час італійсько-турецької війни
1911–1912 рр. [18, с. 17]. Під час зазначеної вій
ни 18(5) квітня 1912 р. Османська імперія на два
тижні закрила прохід через Дарданелли для комерційних суден всіх держав. Щотижневик повідомляв про реакцію на цю війну російських
дипломатів, зокрема, про виступ 13(26) квітня
1912 р. на засіданні Державної Думи міністра
закордонних справ Росії С. Д. Сазонова. Однак одеських комерсантів передусім цікавило у
зв’язку з цим становище чорноморської торгівлі,
зокрема, зернової.
Іноді згадуються і загальновідомі новини,
що цікавили увесь світ. Так, у 14 номері від
9 квітня була надрукована розлога інформація
під назвою «Загибель Титаніка». Інформація
подається у розділі «торгова хроніка», правда,
чомусь вже після Одеського хлібного ринку та
цін на фрахти, можливо, це пов’язано з тим, що
новини вставили в останній момент, бо «Гибель
«Титаника» та «К закрытию Дарданелл» впадають в око тим, що розміщені серед одеських новин. На шпальтах видання достатньо детально
передаються вже відомі на той час подробиці
трагедії, однак і тут видавництво, окрім кількості загиблих, дає детальну інформацію, цікаву
в першу чергу підприємцям, торговцям та фінансистам, про розміри корабля, тоннажність та
швидкість й сили його машин. Крім того, була
вказана приблизна кількість збитків – 211 млн
карб. [19, c. 16–17].
Загалом, слід відзначити, що «Торговопромышленное обозрение» надавало досить
різноманітну інформацію з багатьох питань, що
торкалися найважливіших сторін соціальноекономічного та культурного життя Одеси та
одеського регіону. Звісно, що через особливості
видання в першу чергу увага приділялася експорту зерна та іншим питанням, пов’язаним з
цим експортом. Інформація ця була досить специфічною, оскільки переважно адресувалася
професіоналам торгівлі і біржових операцій та
колам, близьким до них. Проте вона може бути
цінним джерелом і щодо стану одеської зернової торгівлі періоду її піднесення, і щодо планів
покращення цієї галузі торгівлі, яким, через
початок Першої світової війни, не судилося
бути реалізованими. Крім того, саме специфічність видання акцентує увагу на деяких аспектах соціально-економічного та культурного
життя Одеси, на які за звичай не звертається
належна увага, як-то до рекламних оголошень,
об’яви свідоцтв та багато іншого.
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«Commercial and industrial review» as a source of social-economic and cultural life of the Odessa (From collection
of Т. Maksymiuk)
I. Druzhkova
The economic development of Naddniprianshyna (higher Dnieper river area) on the eve of World War I, fostered
the interest of contemporary press to economic issues. Consequently, a publishing house, of the Odessa stock
exchange, called “Commercial and industrial review” was created at this time, in 1912. The Odessa local historian
T. Maksimovich owns six copies of this edition, dated 1912, in his collection; meanwhile the author of the article
didn’t find a single one in public libraries of Odessa. The edition normally contained diverse information on many
issues of social and economic life of Odessa and the Odessa region. It was primarily focused on the export of grain
and other export related issues. The content of the review was quite specific as it was mainly addressed to the trade
and the stock exchange experts, as well as to their close business circles. Though, sometimes there could be also found
general world news, such as the wreck of the RMS Titanic.
Keywords: Commercial and industrial review, grain export, advertisements, stock exchange committee.
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УДК 821.161.2-1Шевченко1/7.07

О. М. Козаченко

Про книгу Олексія Андрієвського
«Тарас Григорьевич Шевченко
в отзывах о нем иностранной печати»
У статті досліджено книгу О. Андрієвського «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной
печати», яка являє собою детальний переказ з коментарем статей іноземних авторів про творчість Шевченка: В. Барвінського, В. Дундера, Е. Дюрана, К.-E. Францоза. Про кожного з вказаних авторів надано
біографічні відомості.
Ключові слова: одеська Шевченкіана, О. Андрієвський, В. Барвінський, В. Дундер, Е. Дюран, К.-E. Францоз.

Серед геніальних постатей українського народу Тарас Шевченко займає почесне місце.
Його творчість від самого початку привертала
увагу дослідників. Не винятком був і Олексій
Олександрович Андрієвський (1845–1902) —
український історик та публіцист. О. Андрієвський був першим, хто видав в Одесі книги
про Тараса Шевченка, тим самим започаткував
одеську Шевченкіану.
Постать О. Андрієвського (псевдоніми  —
Андибер, Каневський А., Канівець Ол., А.,
А. Т-ый) тісно пов’язана з Одесою. Після закінчення історико-філологічного факультету
Київського університету (1865) О. Андрієвський
розпочав свою педагогічну діяльність — викладав російську мову та літературу в Катерино
славі та Одесі.
У 1896 р. О. Андрієвський переїздить до Одеси на посаду директора міського Сирітського
будинку, який перебував у занедбаному стані.
Істотно змінити ситуацію новий директор не
міг. Він підготував доповідь з пропозиціями реформування закладу, а сам почав пошуки роботи, яка б давала йому вільний час для наукової
та громадської діяльності.
Незважаючи на свою постійну зайнятість,
Олексій Олександрович брав активну участь в
одеських народних просвітницьких заходах. На
одну з його лекцій зібралось до тисячі слухачів.
Був членом Історичного товариства Несторалітописця, Одеського товариства історії та старожитностей, був членом Одеської української
громади.
© Козаченко О. М., 2016

О. Андрієвський  — автор численних статей про ж иття Т. Шевченка. Серед ни х:
«Т. Г. Шевченко — друг сім’ї» (1883), «Море в
поезії Т. Г. Шевченка» (1895), «Про відношення Т. Г. Шевченка до життя» (1899), «Кобзар»
Т. Г. Шевченка» (1901), «Степ і море в поезії
Т. Г. Шевченка» (1903), «Поминки Тараса Григорьевича Шевченко 25-го февраля 1882 года
в Екатеринограде» (1882), «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной
печати» (1879), «Поминки Тараса Григорьевича Шевченко 25-го февраля 1879 г. в Одессе»
(1879). Олексій Андрієвський запропонував
створити фонд для преміювання кращих досліджень поезії Т. Шевченка, але це не було
здійснено.
В 70–80-ті рр. XIX ст. він порушив питання
про громадські пожертви на впорядкування могили Тараса Шевченка та заснування в Каневі
школи імені поета. З цією метою О. Андрієвський зібрав і видав збірки матеріалів «Тарас
Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати» та «Поминки Тараса Григорьевича Шевченко 25-го февраля 1879 года в
Одессе», які вийшли в Одесі 1879 р.
Ці книги зберігаються у фондах Одеського
літературного музею. Вони були подаровані у
2007 р. митрополитом Володимиром з його колекції «Шевченкіани». На титульній сторінці в
книзі «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах
о нем иностранной печати» відбиток екслібрису
з бібліотеки митрополита Володимира (Сабодана). В експозиції Одеського літературного
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шов в історію як український громадський
музею представлена ще одна книга О. Андрідіяч, видавець, історик, соціолог, журналіст,
євського «Поминки Т. Г. Шевченка в сороковою
письменник (літературні псевдоніми Василь
годовщину смерти поэта 26 февраля 1901 г.».
Барвінок, Ришмидинов та ін.), літературний
Ця книга продовжує шевченкознавчі видання
критик і публіцист, перекладач [3, с. 130; 5, с.
Олексія Андрієвського в Одесі.
332]. Вже з шкільних літ В. Барвінський виКнига О. Андрієвського «Тарас Григорьеявив великі здібності до літератури, історії та
вич Шевченко в отзывах о нем иностранной
іноземних мов. Самотужки читав багатьох запечати» являє собою детальний переказ з корубіжних письменників, соціологів, філософів.
ментарем статей іноземних авторів про творТа справжню духовну опору він знайшов у гечість Шевченка: галичанина В. Барвінського,
ніальній особистості Т. Шевченка, поезії якого
чеха В. Дундера, француза E. Дюранда, німця
істотним чином вплинули на світогляд і виК.-Е. Францоза. Ці статті були опубліковані в
бір ним життєвої позиції,
різних закордонних періостиль, логіку мислення,
дичних виданнях. Це є ще
світобачення. Свідченням
одним свідченням того, що
цього є такий факт: щорічтворчість Тараса Шевченка
но, починаючи з 1875 року
була вже відома на той час
і до кінця свого життя,
в європейських країнах.
В. Барвінський постійно
Книга вийшла під одним
виступав у містах Західіз псевдонімів О. Андрієвної України з рефератами,
ського «А. Т-й».
науковими доповідями, у
В наш час віднайти іняких головним чином, акформацію про авторів стацентував увагу «на общетей, які у своїй книзі наственном значении поэзии
водить О. А ндрієвський,
Шевченка, на его роли
мож ливо, але не просто:
пробудителя народного
д жерел обмаль. Надана
самосознания в украин
інформація про них була
ском обществе» [1, с. 9].
взята з Української літеА налізу ю чи твори
ратурної енциклопедії та
Т. Шевченка , В. Б ар Шевченківського словника
вінський робить висно[3–7].
вок : «Шевченко своим
У вступі до своєї книправдивым
словом восстаги О. Андрієвський подає
О. О. Андрієвський.
новил
ту
историю,
которая
детальний перелік здійКінець XIX ст.
записана в памяти народа,
снених на той час перехранится в его песня х.
кладів творів Т. ШевченПрислушайтесь к этим песням-думам <…> и в
ка та аналізує їх, але найбільшу увагу автор
них вы услышите тысячелетнюю историческую
приділяє огляду рецензій на письменника в
жизнь народную… [1, с. 15].
іноземній літературі. «За последние годы, с
В другому розділі О. А ндрієвський знапроизведениями Шевченка ознакомились не
йомить читачів зі статтею чеського літератотолько все славянские, но и другие европейские
ра і публіциста Вацлава Дундера (1817–1879)
народы: в иностранной литературе существуют
«Тарас Шевченко», яка була опублікована в
и переводы Шевченка, и статьи о нем. Я дучеському журналі «Osvěta» 1872 р. В енцикломаю, что для русского общества представляют
педичних статтях зазначено, що жив Вацлав
известный интерес отзывы иностранной пеДундер у Галичині у 50-ті рр. XIX століття,
чати о нашем народном поэте, — вот почему
вивчав український фольклор. Йому належать
я решаюсь издать предлагаемые здесь четыре
перші переклади українських казок чеською
статьи, из которых две написаны славянами и
мовою. Переклав чимало й українських народдве — французом и немцем» [1, с. 3–4].
них пісень. Він започаткував чеську ШевченУ першому розділі своєї книги О. Андрієвкіану, ставши автором першої статті чеською
ський аналізує реферат В. Барвінського, який
мовою, в якій згадувалося про Т. Шевченка.
був прочитаний на 17-х роковинах вшануванПід назвою «Русинська література» її було опуня пам’яті Т. Шевченка [1, с. 9]. Володимир
бліковано в газеті «Празька газета» в 1860 р.
Григорович Барвінський (1850–1883) увій-
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французьку інтелектуальну еліту, під назвою
Автор цікавився передусім виданням «Кобза«Le poete national de la Petite Russie Chevtchря» Т. Шевченка 1860 р., але згадував і твори
enko» («Національний поет Малоросії Шевінших українських письменників. Для своєї
ченко»). Стаття відіграла велику роль у справі
статті В. Дундер використав рецензію М. Доб
популяризації у Франції Шевченкового творролюбова, яка була опублікована в журналі
чого доробку. Вона стала базою шевченкознав«Современник» (1860. – № 3) [4, с. 126–127;
чих досліджень в усій Європі [2, с. 163–168; 4,
6, с. 450].
с. 131; 6, с. 457–458].
У 1872 р. в чеському журналі «Osvěta» («ОсвіОстанній розділ книги «Тарас Григорьевич
та». – № 9, 11) В. Дундер вмістив велику статШевченко в отзывах о нем иностранной печатю «Тарас Шевченко», в якій набагато ширше
ти» О. Андрієвського присвячений праці німця
подав біографію поета, історію написання
Карла-Еміля Францоза про Т. Шевченка. Карлокремих його творів, докладно переказав їх
Еміль Францоз (1848–1904) — австрійський
зміст: «Катерина», «Наймичка», «Гайдамаки»,
письменник, літерату«Перебендя», «Тополя»,
рознавець і перекладач.
«Утоплена», «Іван ПідК.-Е. Францоз на відкова», «Гамалія», «Іван
міну від багатьох інших
Гусь», «Причинна» та ін.
перший розпочав всеВиявив о бізнаність з
бічне вивчення творчостакими револ юційниті Т. Шевченка завдяки
ми поемами, як «Сон»
знанню мови, літератуі «Кавказ», посланням
ри, культури українсько«І мертвим, і живим...».
го народу. Його ґрунтовДля написання цієї роні розвідки довгий час
боти В. Дундер користубули джерелом, з якого
вався працею Г. Баттальї
черпали багато зарубіж«Тарас Шевченко» (1865),
них дослідників.
статтями й рецензіями
Йому належить знач
М. Добролюбова, Л. Сона роль у популяризації
вінського та інших дотворів Тараса Шевченслідників.
ка в німецькомовни х
Третя наукова розкраїнах в 70—80-ті рр.
відка О. А ндрієвського
XI X ст. Він розглядав
присвячена французькотворчість українського
му автору Емілю Дюрану
поета у зв’язку з розви(1838–1903). Е. Дюран —
тком української літерафранцузький історик та
тури, ставив Шевченка
літературний критик.
в один ряд з А. МіцкеДоля закинула мешканвичем, І. Тургенєвим і
ця південнофранцузьЛ. Толстим, підкреслюкого міста Монпельє у
Книга О. Андрієвського
вав його значення для
далеку Росію, де він ви«Тарас
Григорьевич
Шевченко
в
отзывах
світово ї літератури .
кладав французьку мову
о нем иностранной печати»
К.-Е. Францоз автор бау навчальних закладах
гатьох праць про Т. ШевПетербурга. Опанувавченка. З під його пера виходять ґрунтовні напраши російську, читав твори відомих російсьцювання «Kleinrussen und ihr Sanger» («Українці
ких письменників, а окремі з них перекладав.
та їх співець») «Taras Schewtschenko» («Тарас
Французького читача ознайомив, зокрема, з
Шевченко»), «Kleinrussische Poeten» («Українтворами І. Тургенєва. Саме І. Тургенєв пораські поети») згодом вміщені у книзі «Vom Don
див Е. Дюрану прочитати Шевченків «Кобzur Donau» («Від Дону до Дунаю») (Лейпціг,
зар». Матеріли для статті про Т. Шевченка
1878) [7, с. 562–563].
Е. Дюрану дала С. Русова. Празьке видання
У своєму дослідженні О. Андрієвський зупи«Кобзаря» 1876 р. послу жило для Е. Дюраняється на одному з розділів книги «Від Дону до
на джерелом його наукової розвідки. Нарис
Дунаю» — «Kleinrussen und ihre Dichter», в якому
з’явився у 1876 р. у літературному часописі
К.-Е. Францоз дав високу оцінку поезії Шевчен«Revue des Deux Mondes», зорієнтованому на
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ка, вперше висловив думку про універсальність
його таланту, який з великою силою виявився
в ліричних та епічних творах поета [7, с. 563].
К.-Е. Францоз класифікує поетичний доробок Т. Шевченка на основі двотомного видання
«Кобзаря» 1866 р., який вийшов у Львові. Літературознавець намагається згрупувати твори Кобзаря в чотири тематичні групи: лірика
тенденційна (політична); лірика ідилічна (опис
природи, любовні пісні); картини соціального
народного побуту та історичний епос. «Уже это
одно указывает на разносторонность таланта.
Взвешивая только поэтическое достоинство

этих групп, приходишь к результату, весьма
редкому вообще в литературе: все 4 группы произведений Шевченка — равного достоинства, и
ни одну из них нельзя поставить выше другой»
[1, с. 49].
Книга Олексія Андрієвського «Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной
печати» свідчить, що постаттю Тараса Шевченка вже на той час цікавилися дослідники різних
країн і європейська спільнота була знайома з
його творчістю. Детальніший аналіз цієї книги
буде опубліковано в збірнику Одеського літературного музею «Дом князя Гагарина».
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About the book by Alexey Andrievsky «Taras Shevchenko in foreign press’ references about him»
О. Kozachenko
The article examines the book by A. Andrievsky «Taras Shevchenko in foreign press’ references about him», which
gives a detailed retelling and comments of foreign authors about the works Shevchenko: V. Barvinsky, V. Dunder,
E. Durand, K.-E. Frantzos. The biography of each author is provided.
Keywords: Shevchenkiana of Odessa, O. Andriyevsky, V. Barvinsky, V. Dunder, E. Durand, K.-E. Frantzos.
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УДК 069.1(477.74-21):351.085

И. М. Озерянская

Эпистолярные комплексы в собрании Одесского
историко-краеведческого музея
(по материалам семейного архива Ржепишевских,
кон. XIX — нач. Х Х в.)
В научный оборот вводится комплекс частной переписки семьи Ржепишевских кон. XIX — нач. ХХ вв.,
хранящийся в документальном фонде Одесского историко-краеведческого музея.

Ключевые слова: Ржепишевские, семья, музей, эпистолярные комплексы.

В каждом музейном собрании, вне зависимости от профиля музея, хранятся эпистолярные памятники. Это могут быть единичные экземпляры, а могут быть и целые эпистолярные
комплексы.
В последние годы интерес к подобного рода
материалам значительно возрос в связи с общими тенденциями, связанными с гуманизацией
науки. Личность обычного человека в разных
жизненных обстоятельствах привлекает ученых,
занимающихся проблемами социума: «свести
историю с пьедестала науки об обществе в ранг
науки о человеке в обществе» [1, с. 121]. Акценты сместились из обстоятельств, окружающих
человека, на человека в конкретных обстоятельствах, на «обычного человека» с его страстями
и мыслями [2, с. 21, 25]. В связи с этим возрождается интерес исследователей к изучению т.н.
локальной истории, который связан с влиянием
методологических новаций «новой исторической науки»: происходит смена историографических приоритетов — обращение к антропологически ориентированной социальной истории
[3, с. 201].
Наряду с воспоминаниями и дневниками,
письма (эпистолы или эпистолярии) приобретают немаловажное значение. «Специфика писем, — писал В. А. Сметанин (основоположник
новой вспомогательной исторической дисциплины — эпистологии), — заключается в особо
ярком проявлении субъективного восприятия
современных событий. Это требует более критического отношения к эпистолярному наследс© Озерянская И. М., 2016

тву, но вместе с тем убеждает в солидной значимости писем как исторического источника» [4,
с. 3–4]. Именно этот вид письменных источников даёт возможность рассматривать объект
во всей сложности, множественности свойств,
качеств и их взаимосвязей, обладает высокой
степенью репрезентативности [5, с. 21].
Сегодня наблюдается археографический
«взрыв» по частной переписке, который исследователь истории украинской археографии
О. И. Журба объясняет «переориентацией гуманитаристики с макро- на микропроцессы,
особенно на проблемы роли и места человека в
обществе» [6, с. 16].
Переписка близких людей — родственников
и друзей отличается особенной откровенностью. В письмах, помимо приватных моментов,
искренне и без опаски излагались (передавались) новости местной и заграничной жизни,
различные слухи и собственная оценка последних [7, с. 21]. Особого внимания заслуживают эпистолярные комплексы, образующие
семейную переписку, которая является одной
из наименее изученных в историографическом
плане разновидностей эпистолярных источников [8, с. 50]. Между тем в XIX — и до середины
ХХ в. в среде образованного класса эпистолярная культура была частью общей культуры, поэтому письма, в том числе письма друг к другу
членов одной семьи, составляют важнейшую
часть семейных архивов. Семейная переписка
может служить источником для изучения образа жизни, мировоззрения, психологии кор-

116
респондентов, давая, таким образом, материал
братьев Стифелей, поселившихся в г. Одессе в
для развития современных направлений ис1796 г. и добившихся немалых успехов на комторической науки, таких как
мерческом поприще. Одна из
социальная история, история
дочерей Стифелей, Генриетта,
повседневности, историческая
вышла замуж за майора Миантропология. От масштабов
хаила Лессара, появившегося
и уровня археографической
в г. Одессе в 1840 г., а их старо б ра б отки эп истолярн ы х
шая дочь Анна в 70-х гг. XIX в.
комплексов зависит в значивышла замуж за присяжного
тельной степени эффективповеренного Антона Иваноность использования частной
вича Осмоловского. Младшая
переписки (как и других видочь Осмоловских, Мария, в
дов письменных памятников)
19-летнем возрасте вышла зав широком исследовательском
муж за преподавателя физиареале.
ки Михаила Ивановича РжеЭпистолярный комплекс
пишевского. Невероятно, но
семьи Ржепишевских — это
сохранилось документальное
более 650 писем личного хаподтверждение начала стрерактера. Основными корресмительного « романа ». Э то
пондентами являлись супруги
записка 1906 г. к РжепишевМихаил Иванович и Мария
скому Михаилу Ивановичу с
Антоновна Ржепишевские. Их
просьбой о подготовке Осмопереписка составляет около
ловской Марии Антоновны к
Михаил Иванович Ржепишевский
300 писем. Далее идут письма
экзамену по физике [9].
(1877–1957)
родственников семьи  — 202
В ероятно, статус жен ы
письма, подруг и знакомых
п реподавателя мотивиро Марии А нтоновны и Михавал Марию А нтоновну проила Ивановича — 64 письма,
дол ж ить свое образование.
сотрудников Подви ж ного
В 1912 г., оставив пятилетнемузея учебных и наглядных
го сына Юрика на попечение
пособий 1 — 44 письма. Саматери, А нны Михайловны,
Мария А нтоновна уезжает в
мое раннее письмо датируетг. А наньев, чтобы в местной
ся 1896 г., но основная масса
Мариинской гимназии сдать
писем относится к 1900-м гоэкстерном экзамены за 7-й
дам, отдельные письма 1920–
класс. Почему бы л выбран
1940-х гг. В данной публикаименно г. Ананьев, мы можем
ции рассматриваются письма,
только предполагать. Мария
относящиеся к первому десяАнтоновна училась в г. Одессе
тилетию ХХ в.
в частной гимназии С. И. ВиМихаил Иванович Ржепидинской, но в связи с болезшевский — сын штаб-офицера,
нью, а затем замужеством и
родился в 1877 г. в г. Бельцы,
рож дением ребенка занятия
учился в Херсонской гимнапришлось на время оставить.
зии, закончил НовороссийсВ дальнейшем для планируекий университет, преподавал
мого поступления на Высшие
в различных учебных заведеженские курсы необходимо
ниях г. Одессы.
было получить свидетельство
Мария Антоновна Ржепиоб окончании гимназии, пришевская, урожденная Осмочем государственной. Попасть
ловская, родилась в 1888 г. в
Мария Антоновна Ржепишевская
в число экстернов в те годы
г. Одессе. Семья Марии Ан(Осмоловская) (1888–1977)
было не просто. Существовал
тоновны ведет свое начало от
определенный лимит для гим1
назий г. Одессы на выдачу аттестатов зрелосПодвижной музей учебных и наглядных пособий Одесского отделения Императорского Русского техническоти для посторонних лиц (экстернов), их число
го общества, 1904–1917.
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обычно превышало количество выпускников
гимназий. Случалось, что желающие проэкзаменоваться дежурили по нескольку ночей
перед зданием гимназии, лишь бы попасть в
заветный список. Некоторые экстерны уезжали сдавать экзамены в другие города, входившие в Одесский учебный округ.
Уездный г. Ананьев был выбран для Марии
Антоновны, вероятно, по нескольким причинам: известная своим приличным преподавательским составом женская Мариинская гимназия [10, c. 175, 176], наличие знакомых в городе,
в том числе и среди преподавателей, близкое
расположение к п. Любашёвка, где в то время
проживала сестра Михаила Ивановича — Зинаида Ивановна Сиземская.
Письма Мария Антоновна писала каждый
день, а иногда и по два в день. Волнения перед
каждым экзаменом, жалобы на плохую память,
характеристики экзаменаторов и различия в
правилах сдачи экзаменов для учеников гимназии и экстернов — вот чем полны были эти
письма. А еще перепады настроения, тоска по
дому, по сыну, немедленное требование к Михаилу Ивановичу приехать, а затем извинения и
клятвы всё стерпеть и довести начатое до конца.
Жила Мария Антоновна на квартире у учительницы Марии Яковлевны Рожковой, которая помогала ей готовиться к экзаменам и с которой у
нее сложились очень теплые отношения. После первой неудачи со сдачей экзаменов Мария
Яковлевна успокаивала, что «важен не диплом,
а знания, которые помогут в жизни… правильно
воспитывать детей и подняться до уровня «ученого мужа» [11].
Вместе с Марией Антоновной в г. Ананьев
поехал и младший брат Михаила Ивановича,
Константин. Ему необходимо было сдать экстерном экзамены, чтобы получить звание народного учителя, а тем самым освобождение
от воинской повинности. Мария Антоновна
всячески опекала шурина, переживала за его
душевное и физическое состояние: «…у Коти
всё плохо с сочинением: содержание хорошее, а
ошибки грубые; если Котя провалится, то надо
предложить им с Зиной переехать в деревню поработать учителями; Котя весной опять сможет
сдавать на народного учителя; если денег не будет
хватать, то можно посылать рублей 15 или 20 в
месяц» [12]; «…Котя бедствует, но денег брать
не хочет и не хочет жить за счет других… узнай,
может его возьмут на работу в Кредитное общество, если у него есть свидетельство за 6 классов,
может ли он быть народным учителем… почему не
купил Коте пальто? …пришли денег — 10 рублей,

ты забыл… насчет Котиного сочинения ничего не
ясно пока» [13].
Михаил Иванович как мог успокаивал жену,
порой прибегая к нравоучениям: «ведь смысл всей
нашей жизни только и заключается в надежде, а
те люди, у которых потеряны все надежды обыкновенно кончают сами счеты с жизнью…» [14].
Письма Михаила Ивановича более информативны, с подробным описанием семейных
дел, занятий с сыном, отношений с мамой —
Анной Михайловной Осмоловской: «…ходили
сегодня с Юриком в Отраду, посмотреть одно
место, которое советую маме купить и построить небольшой дом-особняк, и жить там всегда.
…это на Уютной улице, возле того хорошенького
дома-особняка с террасой, что мы с тобой видели» [15];
«…сегодня у нас начали проводить электричество… теперь надо приобрести лампочки. Пока
включаются 10 лампочек, а осенью остальные 14,
так что на всю квартиру — 24. Нам это будет
стоить рублей 50, но переходя на другую квартиру
мы можем все забрать с собой» [16]; «…сегодня
мама была в Земской управе у Аргутинского, и он
сказал ей, что земство имеет в виду ее дачу на
Холодной Балке для размещения грязелечебницы…
они постараются приобрести этот участок» [17];
«…здесь, в Одессе, Комиссия, которой Губернское
Земство поручило подыскать место для бактериологической станции. Так вот, я посоветовал
маме предложить им Большой фонтан. Нужно
было написать заявление, снять план, разыскать
этих господ, переговорить с ними…» [18]; «…завтра все едут на Холодную Балку. Мама остается на 2–3 дня, чтобы все привести в порядок, т.е.
скорее в беспорядок, потому что она совершенно
не в состоянии ничего делать и страшно устает,
кроме того она все забывает, точно, как «баба»1.
«…жара страшная, а прошлой ночью был ливень,
размыло рельсы Хаджибейского трамвая…» [19];
«…здесь образовалось общество заботы о детях2.
Вольфензон3 состоит в совете этого общества,
и он предложил мне принять активное участие
в этом обществе. Я принципиально согласился,
…кроме того мне хочется, чтобы и ты приняла
там участие, т. к. это интересно и для Юрика»
[20]; «…вчера был в театре. Я первый раз видел
1

2

3

Генриетта Семеновна Лессар (урожд. Стифель), 1828–
1913 гг.
«Общество заботы о детях» при Одесском отделении
Императорского Русского технического общества.
Григорий Маркович Вольфензон, инженер-техник, товарищ председателя Одесского отделения Император
ского Русского Технического общества, член правления
«Общества заботы о детях».
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«Ревизора». Давыдов1 хорошо играет… Во всяком
случае я получил удовольствие» [21]; «…сегодня у
нас «колос ржи»,2 устраиваемый Красным крестом, и я пока не купил ни одного колоса, думаю,
что и дальше воздержусь. Продает довольно подозрительная публика… интересно знать, какой
будет сбор» [22]; «…вчера был в заседании общества бывших воспитанников Новороссийского
Университета3 в первый раз, и сразу уже меня
выбрали в комиссию по устройству осенью банкета, который устраивается каждый год…банкет
этот должен иметь большое значение для сближения между членами этого общества и послужить сигналом к возрождению и обновлению его.
Поэтому мне интересно принять участие в этой
комиссии» [23].
В письмах Михаил Иванович много внимания уделял главному своему детищу — Подвижному музею учебных и наглядных пособий при Одесском отделении Императорского
Русского технического общества [24, с.11–12].
Целью создания Музея была просветительская
деятельность на ниве народного образования,
но для материальной поддержки необходима
была коммерческая составляющая. Для этого
при музее действовали мастерские, изготовлявшие и продававшие наглядные пособия
(гербарии, макеты, чучела и проч.) по различным учебным программам. Это всегда
было камнем преткновения между Михаилом
Ивановичем, ратовавшим за просветитель
ство, и руководством Технического общества,
видевшим в музее только средство для зарабатывания денег: «…вечером был на собрании
в «Урании», где решено было сделать попытку
восстановить Лекционный комитет, каким он
был при Городской Аудитории» [25]; «…Завьялов4
гнет более в сторону того, чтобы читать лекции
за плату и для средней публики, а Пекаторос5
и Петровский,6 чтобы восстановить прежний
Лекционный комитет и читать для рабочих.

1

2

3

4

5

6

Владимир Николаевич Давыдов (наст. — Иван Николаевич Горелов), 7(19). 01.1849–23.06.1925, русский актер.
«День колоса ржи» — уличная благотворительная акция
в помощь пострадавшим от неурожая.
«Общество вспомоществования бывшим воспитанникам Императорского Новороссийского университета
и Ришельевского лицея», учрежденное в 1885 г.
Василий Васильевич Завьялов, 1873–1930, профессор
физиологии, приват-доцент Новороссийского университета.
Георгий Михайлович Пекаторос, 1864 — ?, кандидат
естественных наук.
Алексей Филиппович Петровский, преподаватель Одесского кадетского корпуса, член правления Одесского
педагогического общества взаимопомощи.

Танфильев7 и Вериго8 думают об Обществе естествоиспытателей. Таким образом — три
течения. Все они совместимы, хотя легче всего
осуществить первое, труднее — второе» [26];
«завтра общее собрание, в котором Галюзман9
предполагает сделать доклад о денежном состоянии музея и кстати, я выясню с ним, как обстоит
дело с мастерскими. Если плохо, то постараюсь
поскорее ликвидировать, чтобы не запутаться
совершенно…я не могу органически вести дело
совместно с людьми, которые не могут или не
хотят жить этим делом, интересоваться им,
как делом, а не только как источником средств
к жизни…лучше отдавать средства и время просветительному делу, как например, лекции и Музей…» [27]. По докладу Галюзмана оказалось,
что «финансы плохи, а мастерская особенно плохо стоит» [28]. Михаил Иванович принимает
решение о закрытии мастерских: «…я хотел
бы только развязаться с ними, освободиться от
них…потому что эта бесконечная трата денег и
выискивание их, меня уже утомляет» [29]; «…сегодня говорил рабочим, что с завтрашнего дня начинаю ликвидировать мастерские в течение двух
месяцев и объяснял им причины. Говорил им также, что если они хотят, могут взять мастерские
на себя, работая на свой риск и страх, но что
музей не в состоянии больше вести дело, которое
приносит убыток. Кто виноват в этом, конечно,
предоставляю судить им самим, так как я всегда
предупреждал их, что плохое ведение дела с их
стороны, ляжет тяжестью и на них, потому что
они потеряют заработок. Конечно, страдающим
лицом здесь являюсь больше всех я, хотя выгоды
от этого дела я не имел никогда» [30]. О своих
планах на будущее: «Знаешь, я решил не давать
в будущем году частных уроков…Когда не будет
мастерских, у меня освободится время, и денег не
будет столько уходить, и я думаю, тогда можно
будет иметь достаточно времени для занятий.
Ты будешь на курсах, а я тоже буду заниматься,
и будет хорошо» [31].
Письма Михаила Ивановича жене полны
впечатлений от встреч с общими знакомыми,
об отдыхе в Холодной Балке, о гостях и развлечениях: поездки на велосипедах, катание на лодках по лиману и проч. На это Мария Антоновна
даже отреагировала в письме к матери: наряду
7

	Гавриил Иванович Танфильев, 1857–1928, профессор
географии Новороссийского университета.
8
Бронислав Фортунатович Вериго, 1860–1925, профессор
физиологии
Новороссийского университета.
9
Исай Борисович Галюзман, 1825–1921, кандидат естественных наук, заместитель председателя фотографического отдела Одесского отделения Императорского
Русского технического общества.
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с рецептами плацинды с яблоками, «лежней»
с присяжным поверенным Б. А. Пеликаном 2
(тесто с кашей и сыром) и лимонного воздушдобились пересмотра итогов выборов, и 19 мая
ного пирога, спрашивает: «Хорошо ли ведет себя
1913 г. Пеликан стал новым городским головой.
Михаил Иванович и сидит ли дома? Пожалуйста,
Эти выборы вошли в историю г. Одессы как
смотри за ним хорошо» [32].
первые скандальные, в которых использовались
В октябре 1912 г. Мария Антоновна с сыном
все современные нам политические технолоЮриком и матерью Анной Михайловной уезжагии: админресурс, подкуп избирателей, «каруют на курорт в Италию.
сель», «черный пиар»,
Если считать, что супугрозы и т.п. Об этом
руги писали друг другу
пишет Михаил Иваписьма каждый день, то
нович в письмах: «…
написано было не менее
подсчет голосов до сих
300 писем за почти пять
пор не закончился, но
месяцев пребывания за
безусловно победили нограницей. В архиве соводумцы. Пеликановцы
хранилось 120 писем (46
уже сложили оружие
от Марии Антоновны и
и не приходят даже на
74 от Михаила Иваноподсчет, считая свое
вича). Эта переписка
дело проигранным» [34];
вполне могла бы стать
«… п о д с ч е т с е г о д н я
романом в письмах, наз а ко нчи т с я и в е честолько они информаром будем знать, кто
тивны и в то же время
п о б е д и т. Е с ли г равполне отвечают опредоначальник не опроделению «субъективнотестует выборов, то
го восприятия мира».
через неделю мы будем
В следующем году
уже заседать» [35];
М арии А нтоновне
«…передают, что выбовновь пришлось сдавать
ры не будут утверждеэкзамены в А наньев
ны…оп ять начнетс я
ской гимназии. Писем
предвыборная работа
Марии Антоновны этои вы борна я страда.
го периода не сохраниНоводумцы надеются,
лось и о происходящих
что они возьмут теперь
события х мож но суверх, если бы даже содить только по ответединились против них
ным письмам Михаила
пеликановцы и моисеИвановича: «я думаю,
евцы. Мне будет очень
что тебе дадут свидежаль, если мы проваЗаписка 1906 г.
тельство, потому что в
лимся. Так много хотепрошлом году тебя обилось бы и можно было
дели, так в этом году постараются загладить. Да
бы сделать хорошего, но при условии, что город
кроме того, ведь нельзя же дать свидетельство на
опять попадет в руки этих гнид, едва ли что6 ½ классов, а за 6 у тебя уже есть» [33].
нибудь можно будет сделать, кроме дальнейшего
Одной из главных тем в письмах Михаила
разорения города» [36]; «…ходят слухи, что наши
Ивановича в этот период были выборы в Говыборы будут кассированы, т.к. пеликановцы породскую думу 1913 г., в которых он принимал
мирились с моисеевцами и мне представляется
участие от т.н. «прогрессивной группы избираперспектива сидеть в помещении Музея целых
телей», сконцентрировавшейся вокруг инжене4 года, т.к., наверное, они не дадут нового места
ра М. В. Брайкевича1. Их противники во главе
для Музея, если возьмут верх. И хочется бросить
всё, и уехать куда-нибудь в другой город, где нет
такой мерзости, как здесь» [37]; «…выборы от1

Михаил Васильевич Брайкевич, 1874–1940, инженер,
экономист, коллекционер, меценат, общественный деятель, председатель Одесского отделения Императорского Русского технического общества.

2

Борис А лександрович Пеликан, 1861–1931, адвокат,
монархист, общественный и политический деятель,
одесский городской голова (1913–1917).

120
менены и новые будут назначены или же 19 мая
или 26-го. Мы опять готовимся к войне…» [38];
«…в воскресенье выборы и мне не хочется на этот
день уезжать из Одессы… Сосновский1 говорит,
что ему нужна «правая» Дума, что он надеется, что примирение Пеликана и Моисеева2 дадут
эту Думу, но будет скандал, если он ошибётся.
Он говорит, что примет все, зависящие от него
меры, чтобы не было мошенничества, т.к. хочет, чтобы «правая» Дума прошла честно» [39];
«…если меня назначат счетчиком, я буду занят
часов до 10 вечера счетом голосов. Завтра выборы
и борьба в полном разгаре. Господа пеликановцы и
их союзники, моисеевцы, доходят до крайних пределов наглости. Вчера они сделали вооруженное
нападение на контору Штерна, предполагая, что
там списки новодумцев. Но там ничего не было,
зато они нарвались на большие неприятности,
т.к. трое служащие в конторе Штерна — иностранцы, и они заявили о нападении своим консулам, которые немедленно поехали к Сосновскому
за объяснениями. Что из всего этого выйдет, неизвестно, но пока все в городе этим возмущены,
а наши шансы вследствие этого поднялись» [40];
«…мы очевидно проиграли сражение, потому что
они толпами, на автомобилях, всем, кому попало,
всучивали списки. Досадно, что еще 4 года придется терпеть эту гадость и грязь. О здании для
Музея надо забыть» [41].
Одесские газеты подтверждают слова Михаила Ивановича: «…выборы протекают необыкновенно оживленно, десятки автомобилей и экипажей обслуживают различные партии, Думская
площадь запружена. Масса полиции охраняет порядок, но все же отмечен ряд случаев насилия над
новодумцами. Так разрезаны шины и тем выведены
из строя два новодумских автомобиля. Пеликановцы раздают подложные воззвания, якобы от имени
новодумцев. Счетчиками назначены исключительно правые» [42].
Но… экзамены у Марии Антоновны заканчиваются, скоро возвращение домой и планируемая поездка на Кавказ, которая осуществилась
только через год, в июне 1914 г. В письме к матери Анне Михайловне с Военно-Грузинской
дороги — из Тифлиса во Владикавказ — Мария
Антоновна описывает красивые места, которые
они проезжают в «линейке» на 8 человек, но жалуется на дождливую погоду [43].
1

2

Иван Васильевич Сосновский, 1868—после 1917, действительный статский советник, одесский градоначальник (1911–1917).
Николай Иванович Моисеев, 1858–1915, действительный статский советник, одесский городской голова
(1909–1913).

Большой комплекс писем составляет переписка супругов Ржепишевских с братьями и
сестрами Михаила Ивановича.
Александр Иванович Ржепишевский родился
в 1879 г. в г. Аккермане. Закончил с отличием
Институт гражданских инженеров в г. С.-Петербурге, стажировался в Сорбонне, стал извест
ным архитектором в г. Харькове. После революции пытался уехать заграницу, но оказался в
г. Москве, где и умер от инсульта в 1930 г.
А лександр Иванович был человеком обеспеченным, и основная тяжесть финансовых
проблем менее удачливых родственников ложилась на его плечи. Письма, адресованные
ему, почти всегда содержали просьбы о денежной помощи. Особенно это касалось брата Леонида, сидевшего в Бутырской тюрьме в
г. Москве и Михаила Ивановича, находящегося под арестом в г. Одессе: «…был очень свободно
принят Главноуправляющим Канцелярией по принятию прошений на Высочайшее Имя штальмейстером бароном Александром Александровичем
Бутбергом3… просил по возможности посодействовать скорейшему решению. Он сказал, что
надеется, что ты будешь помилован, но …это
займет время, т.к. твое прошение только что
поступило. …мне сказали, что ты должен обратиться к господину Одесскому градоначальнику
об отсрочке твоего заключения в крепость до
получения заключения по твоему делу из Канцелярии» [44]; «Вчера я был у одной особы, которая
знакома со всей чиновной ратью. Я ей рассказал
о твоем деле… что главная причина того, что
ты просишь о помиловании — есть твоя боязнь
за судьбу музея, который ты устроил в Одессе
и который только на тебе и держится…что в
случае твоего заключения все это может пойти
насмарку» [45].
Леонид Иванович Ржепишевский родился
в 1885 г. в г. Оргееве. Обучаясь в Новороссийском университете на естественном факультете, примкнул к анархистам. За участие в попытке экспроприации для партийной кассы
привлечен к уголовной ответственности. Суд
определил ему меру наказания — пожизненная каторга, причем, 8 лет в кандалах в Бутыр
ской тюрьме, в г. Москве. Находясь в тюрьме,
Леонид женился на студентке консерватории
Надежде Суходольской. Венчание проходило
в тюремной церкви в присутствии надзирателей, на это время ему разрешили снять кандалы. В тюрьме Леонид устроился на работу
3

Александр Андреевич Будберг, 1854–1914, барон, дей
ствительный статский советник, шталмейстер, член
Государственного совета.
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в столярную мастерскую, где изготавливал
всевозможные поделки (шкатулки, рамки и
проч.), которые затем нелегально продавались
руководством мастерской. В письмах, которые
он посылал на волю родным, почти нет жалоб,
только просьбы: прислать инструменты, книги
по химии и что-нибудь легкое, о путешествиях:
«…да, книги я просил приносить для двух целей.
Читать их я буду, это раз; два — они будут вам
возвращаться; и три — в переплетах тех из них,
у которых будет перечеркнута карандашом 17
страница будут письма…» [46].
О жизни в тюрьме: «…нет тех ужасов, которые загнали на тот свет в предшествовавшие
годы 25% каторги. Работаем себе полегоньку. Если
имеешь средства, то можешь жить хорошо и материально. В каждой мастерской есть плита, где
можно варить себе пищу. Хотя и казенная пища
хороша. Камера у меня теплая, сухая, светлая.
Народ — пожаловаться не могу» [47]; «…ну, по
смотрим, что даст Новый год. Мы как истинные
каторжане, ждем от него и желаем себе манифеста, а вам желаю всего лучшего. Миху — здания для музея. Коте — больше желаю не держать
экзамена, чем выдержать его» [48].
Сохранилось письмо Леонида Ивановича от 15 марта 1917 г. после освобождения из
тюрьмы: «ну вот, дорогой Миша, я уже вполне
гражданин новой России. Вчера получил в этом
письменное удостоверение. Москва так уже освоилась с новым порядком, что я положительно
преклонюсь перед ней. Я всегда был к ней равнодушен, а зимой даже не любил за суровость. Вчерашние рабы, после 2–3-х дней не злобствующей
радости, и радости действительно всеобщей,
взялись за обычный труд, так как будто прошли три дня Пасхи и началась обычная трудовая
жизнь. Разница только в том, что в свободное
от труда время все спешат в те здания, где как
будто уже давно развеваются красные флаги.
А ведь эти флаги реют всего одну неделю. Вот
почему я не удивляюсь, если даже самые оптимистические мечты и чаяния осуществятся. Ни
назад, ни даже на месте мы не остановимся уже.
Я верю в это так, как не верил даже тогда, когда голосовал в Университете за забастовку до
созыва Учредительного собрания. Миша, а вот
дождались уже! Теперь можно приниматься и
за личную жизнь, и в общественную жизнь не
вносить ни боевого, ни уголовного элемента. Вот
об этом я теперь и подумываю. Больше всего я
хотел бы работать в области химической технологии, т.к. кажется мне, что эта работа
может мне дать и духовную, и материальную
пищу. План на будущее у меня такой. Т.к. за 9

лет я растерял многое из того, что знал (а знал я
мало), то я не могу рассчитывать на то, что мне
могут доверить какое-нибудь самостоятельное
руководство делом. Да я и сам не возьму. А вот
поступить сначала на один-другой завод, присмотреться к делу, изучить его и тогда с сознанием своего права взять на себя руководство более или менее независимого предприятия. Таково
мое намерение. Если мне удастся его осуществить, то я думаю, что к зиме я уже буду в состоянии за приведение в жизнь своей инициативы.
Я страшно хочу быть совершенно независимым
ни материально, ни морально… если я потерял
9 лучших лет жизни, то это главным образом
потому, что я не мог идти проторенной дорогой
за вожаками. Энергии у меня воз» [49].
Дополнительные, и весьма неутешительные,
сведения о пребывании Леонида Ивановича в
тюрьме содержатся в письмах его сестры — Елены Ивановны. Она была замужем за Виктором
Адольфовичем Минкевичем, жила в г. Москве,
и в основном занималась делами брата: посещала его в тюрьме, носила передачи и просила
старших братьев Александра и Михаила помочь
деньгами. О посещении Лёни в тюрьме: «…свидание полчаса, выглядит плохо, хрипит, говорит
с трудом; просил лекарство, но денег нет, чтобы купить» [50]; «…получили посылку с книгами
для Лёни; просит прислать что-нибудь лёгкое для
чтения (путешествия); просил еще прислать ему
инструменты для того, чтобы делать чучела;
начальник разрешил и даже сказал, чтобы Лёня
взял себе 3–4 ученика. Птиц можно доставать в
птичьих магазинах, а готовые чучела отсылать в
Музей; просил еще рыбий жир и другие лекарства.
Настроение у него хорошее, но выглядит ужасно.
Кандалы не сняли; хочет проситься в другую тюрьму (в Сибири), из которой легче уйти в «вольную
команду» [51].
Еще одна сестра Михаила Ивановича, Зинаида, была замужем за врачом Сиземским,
работавшим в земской больнице в п. Любашёвка. Ее письма полны тревог за близких: о муже
Александре Евгеньевиче, который заболел туберкулёзом, о желании уехать из нелюбимой
Любашёвки в любимую Одессу; о бедственном
положении семьи младшего брата Константина,
ожидающей ребенка; о брате Леониде, пребывающим в тюрьме…и просьбы к Михаилу Ивановичу и к Александру Ивановичу — помочь с
деньгами.
У Марии Антоновны наиболее близкие отношения были с сестрой Анной, в замужестве Полевой. Семейная жизнь у Анны не сложилась, и
она помогала Марии с воспитанием сыновей —
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Юрика и Павлуши. Сферой профессиональной
деятельности Анны Антоновны стала педагогика. До революции она была народной учительницей, преподавала в воскресных школах, а в
советское время работала в различных детских
учреждениях.
Из воспоминаний Павла Михайловича Ржепишевского: «Тетя Аня — маленькая сгорбленная
старушка, быстро семенящая из комнаты в комнату, из комнаты в кухню. Обязательно крепкий
черный кофе по утрам и отвратительное морковное пюре на обед. Требовательность к людям,
взрослым и маленьким, доходящая до придирчивости, и вместе с тем, — глубокий интерес и внимание к их делам, горячее желание всегда прийти
на помощь. «Надо бороться. Надо добиваться» —
эти ее слова в равной степени могли относиться
как к преодолению трудностей в жизни одного
человека, так и к непорядкам в масштабе всего
государства» [52].
Михаил Иванович Ржепишевский, будучи
человеком независимых и прогрессивных политических взглядов, не мог оставаться в стороне от тех процессов, которые происходили в
империи на рубеже XIX–XX вв. Поэтому, едва
поступив в 1895 г. в университет, он принимает
активное участие в студенческом движении. В
1899 г. Михаила Ивановича арестовывают первый раз: 2 месяца в тюрьме. Вероятно, в связи с
этим он переходит с 5-го курса математического отделения университета на 1-й курс только
что открывшегося медицинского, но его опять
арестовывают и высылают на два года из Одессы. После ссылки Михаил Иванович сдает экзамены по курсу математического отделения
и по предложению профессора Клоссовского1
начинает работать в метеорологической обсерватории. Кроме того, он преподает в Одесском
пехотном юнкерском училище, в частных гимназиях и воскресных школах. В 1907 г. Михаил
Иванович вновь был арестован и провел 3 месяца в заключении за организацию Одесского отделения Всероссийского учительского
союза 2 . В 1908 г. — арест по обвинению в политической агитации среди курсантов юнкер
ского училища. Газета «Одесское обозрение»
поместила заметку о том, что «бывший препо1

2

Александр Викентьевич Клоссовский, 1846–1917, профессор, создатель (1894) и руководитель метеорологической обсерватории Новороссийского университета.
Всероссийский учительский союз — профессиональнополитическая организация, создан 09.06.1905 г. как союз
учителей и деятелей по народному образованию с целью
борьбы за политические свободы, созыв Учредительного собрания, демократизацию и децентрализацию
народного образования.

даватель одесского пехотного юнкерского училища М. Ржепишевский был приговорен Одесской
судебной палатой к заключению в крепость на 6
месяцев за антиправительственную пропаганду
среди юнкеров. Осужденный подал прошение на
Высочайшее имя о помиловании. В палате получено сообщение, что прошение Ржепишевского оставлено без последствий» [53]. Сохранилась так
называемая «тюремная переписка» Михаила
Ивановича 1909 г. — около 70 писем. Но этот
эпистолярный комплекс требует особой научной обработки, так как неотделим от изучения
сопутствующих документов (постановлений об
аресте, протоколов допросов, обысков, приговоров и проч.), общей картины происходивших событий, особых правил тюремной переписки и т. д.
Большая семья, открытый дом  — всё это
предполагало большой круг знакомых и друзей.
Общение не только личное, но и по переписке.
Обычным делом было переписываться, даже
находясь в одном городе: на конверте писали
«Местное» или «Здесь». Если же кто-то уезжал,
то переписка была тем более необходима. Помимо сведений о местопребывании, а здесь очень
интересны личные впечатления, масса вопросов о прежней жизни, об оставленных друзьях и
знакомых. Очень часто письмам доверяли самое
сокровенное, писали о своих душевных терзаниях и мечтах, выясняли отношения — то, о чем
тяжело было сказать лично.
Несколько таких писем сохранилось в архиве. Среди них письма подруги детства Марии
Антоновны (в то время еще Осмоловской) —
Натальи Трутовской. Наталья была дочерью
Алексея Яковлевича Трутовского, заведующего
грязелечебницей в с. Холодная Балка на Хаджибейском лимане. У Стифелей-Осмоловских
там было имение и каждое лето большое семейство с многочисленными гостями выезжало
туда на отдых. Переезд на дачу готовился несколько дней и был хлопотным делом. Мария
Антоновна вспоминала: «…в Холодной Балке у
нас была посуда, матрацы, обстановка. С собой
везли ящики с крупами, мукой и т.д. Везли подушки, два сундука с платьем и бельем. Отдельная подвода везла уголь и керосин. Кухарка и
горничная ехали на подводе с вещами. Бабушка
и мы ехали в экипаже — закрытое помещение,
квадратное, темное и душное, внутри все из сукна. Ехали часа 3. Можно было ехать поездом до
Гниляково (Дачная) минут 35…» [54].
Земский врач и его две дочери входили в
круг знакомых семьи и прекрасно проводили
время, о чем вспоминает в своих письмах На-
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талья. Они относятся ко времени, когда доктор
Трутовский получил назначение на работу в
земскую больницу г. Елисаветграда. Впечатление о городе самое неблагоприятное: «…многие
улицы не мощеные и пыли по косточку» [55]. О
частной гимназии Ефимовской: «…пошли 31
августа на молебен, а 1 сентября уже начались
занятия. Если бы ты знала…как в этой гимназии свободно… ученицы все ходят обнявшись с
классными дамами и учительницами. Начальница тоже очень славная…» [56]. Далее идут
подробные описания учениц, школьных порядков, праздников, случаев на уроках и проч.
И вдруг письмо от 5 октября 1905 г.: «Боже!
Какой ужас, я представить не могу, что люди
могут дойти до такого зверства. Около нас
тоже был погром, даже в больницу врывались.
Я не знаю, как это папе удалось сдержать хулиганов. У нас в гимназии тоже не спокойно. Мы
с 14 октября уже не занимаемся, все учебные
заведения будут закрыты. У нас были сходки,
на которых мы обсуждали наши дела и еще три
ученицы были выбраны делегатками, и мы вместе с делегатами других учебных заведений выработали наши требования, которые мы передали
родителям, а родители начальству…» [57]. Через 5 месяцев: «…вот и теперь осталась без гимназии… это произошло после ужасного погрома.
Русские ученики в 1 классе потребовали удаления евреек. Начальство не приняло никаких мер.
Тогда мы вступились… устроили что-то вроде
сходки. Вскоре пришла наша фурия (начальница) и нас выгнала с ругательствами и ужасными
криками и запретила нам являться в гимназию
на уроки. Исключая конечно хулиганок, которые
заявили, что они не принимали ни в чем участия,
хотя это ложь. Потом на собрании начальница
отказалась от своего поступка и от того, что
она нас выгнала. И сказала, что она просит,
чтобы мы приходили. Некоторые пришли, а нас
душ 12 не пошло. Но я очень рада, что ушла, потому что все равно не смогла бы заниматься в
такой хулиганской гимназии, и мы устроились
гораздо лучше. Группа в 7 человек наших учениц
образовали «Свободную школу». Занятия идут
очень хорошо. Хорошо так учиться…» [58]. В следующем письме, через 2 дня: «Я теперь взялась
серьезно заниматься. И кроме того читать более
или менее серьезные книги… Все эти события
заставили меня немного призадуматься и изменить свои взгляды и отношение ко многому…
Какой ужас у нас теперь творится в России.
Какая масса хороших людей сидит по тюрьмам.
Они уже не знают куда и сажать, а главное,
что масса людей сидит без всякой причины, и

эти подлецы сами не знают, за что они томят
бедных людей. У нас в маленьком городишке и
то сидит больше тысячи, а что уже творится в
больших городах. А что они с крестьянами творят! У нас в одной деревне до смерти несколько
душ засекли. А сколько голодных рабочих! Ужас,
ужас…» [59].
Осенью продол жение истории, которая
не прошла для Натальи Трутовской даром:
«…«срезали» на диктанте… нас считают забастовщицами, за то, что мы не могли примириться с подлостью Ефимовской (начальницей
гимназии)» [60].
Но началась «новая жизнь» и «жалеть нечего»: «Вот уже три недели как я хожу в тюрьму
к одному политическому. Пошли в тюрьму мы совершенно случайно. Я и Соня пошли к тюрьме и
начали говорить через окно с политическими, они
и говорят нам, чтобы мы пошли на свидание. Ну,
конечно мы пошли и познакомились, славные они.
Вот теперь каждую субботу и вторник ходим,
носим им книги и газеты, хотя это строго преследуется. Если бы ты знала, как мне их жаль,
они такие бедные. Как тяжело уходить от них. Не
знаю, что бы я сделала, если бы можно было только их освободить. Вот ты только подумай, это
так дико, взять запереть людей и не выпускать,
лишать их свободы. Это так ужасно. Ничего, когда-нибудь за все им отплатится, за все мучения
и лишения, которым они теперь подвергаются.
Я теперь решила, как можно больше тратить времени на чтения, чтобы можно было скорей работать и работать. Так уж хочется приниматься
за дело, хорошее дело» [61].
В 1912 г. Наталья учится в С.-Петербурге, в
медицинском институте, и мечтает вернуться в
Одессу, работать в Холодной балке. Но планы
были нарушены началом Первой мировой войны. Сохранилось два письма о службе медсест
рой в полевых госпиталях г. Елисаветграда и
г. Жмеринки.
Еще одним корреспондентом Марии Антоновны, чьи письма сохранились, была её
подруга Раиса Кальфа (из известной в Одессе караимской семьи). Раиса Ильинична была
ученицей Михаила Ивановича в Мариинской
гимназии, а впоследствии учащейся Высших
женских курсов.
С другими курсистками она бесплатно преподавала в воскресных школах. Письма её относятся к периоду пребывания Марии Антоновны в Ананьеве на сдаче экзаменов в 1912 г.
Новости из Одессы: «…теперь наших курсисток
допускают к гос. экзаменам, только нужно сдавать очень много экзаменов, почти всего штук
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двадцать в общем, а это ужасно трудно. В этом
году нескольких наших курсисток начали экзаменоваться при Университете, но экзамены у них
идут, кажется довольно скверно, возможно, что
ни одна не выдержит. Относятся к ним тоже,
говорят, отвратительно, да и подготовлены
они неважно, потому что лучшие курсистки отказались в этом году сдавать экзамены, в виду
неопределенности положения. Ужасно досадно,
что первые курсистки так оскандалились на гос.
экзаменах» [62].
Некоторые из сотрудников Подвижного музея уезжали учиться и работать в другие города
или заграницу. Оттуда писали подробные отчеты о местных музеях и достопримечательностях, предлагали помощь в сборе материалов
для «родного» музея. Так Александр Грекулов1
писал Михаилу Ивановичу о своей поездке в
К ишинев: «Представился мадам Остерман:
пожилая дама, произвела на меня самое приятное впечатление. Но самое лучшее — это здание
музея: целый дворец. Они, впрочем, не особенно
хорошо использовали его. Всё производит такое
впечатление, что раньше очень много работалось,
а теперь ничего не делается. Больше представлена зоология (эмбриология и зоотомия). Самые лучшие вещи — инъекции кровеносных сосудов. М-м
Остерман дала мне много советов (она позволила
мне осматривать музей когда угодно; для публики
он открыт только в воскресенье). Вообще сделано
очень мало, если принять во внимание помещение и остальные хорошие условия. Ведь музей не
только зоологический. Там можно представить
вообще всё, относящееся к деятельности Бессарабской губернии. Там, впрочем, есть кое-что по
кустарному отделу, по виноградарству… Музей
принес мне много пользы. Много зоологических
препаратов сделаны великолепно. Консервировка
замечательная. Но многое можно и закритиковать…» [63].

1

Александр Федорович Грекулов, 1889 — ?, сотрудник
Подвижного музея учебных и наглядных пособий, редактор журнала «Школьные экскурсии и школьный
музей».

Из г. Лозанны писала Вера Нагорская, которая училась в местном университете на
медицинском факультете [64], из г. Страсбурга — Абрам Берков [65], из г. Франкфуртана-Майне — Николай Френкель, бывший заведующий физическим кабинетом в музее [66]
и другие.
Мария Антоновна также была вовлечена в
сферу интересов мужа и музейных дел. Когда
она с матерью Анной Михайловной в 1907 г.
путешествовала по России, Михаил Иванович
просил ее: «…если есть там какие-нибудь особенности в одежде или в домашнем обиходе крестьян,
то хорошо было бы раздобыть это для характеристики этнографии… может в этой местности
есть какие-нибудь изделия кустарные… может
быть, лапти… тоже хорошо было бы раздобыть…
жаль не напомнил тебе, что на Нижегородской
ярмарке в кустарном отделе можно было бы коечто раздобыть» [67].
Работа над эпистолярными комплексами
архива семьи Ржепишевских только началась.
Хотя отдельные письма представителей этой
семьи уже публиковались. Например, письма
Павла Михайловича Лессара [68].
Предстоит еще работа над «тюремной перепиской» Михаила Ивановича. Отдельной публикации, как нам кажется, подлежат материалы, связанные со сталинскими репрессиями, в
полной мере коснувшимися этой семьи… И о
занимательном путешествии Марии Антоновны
в Италию, о чем говорилось выше.
В силу разных причин эпистолярная культура, в своем первоначальном виде, уходит в
прошлое, появляются новые средства коммуникации. Однако желание объективно взглянуть
на исторические процессы подвигает исследователей на изучение частной переписки прошлых
времен, что вполне соответствует современным
методам гуманитарного образования.
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Epistolary sets in the collection of the Odessa Regional History Museum (on materials from Rzhepishevsky family
archive, end of 19th century-beginning of 20th century)
I. Ozeryanska
      
The article discusses a scientific research of the private correspondence from Rzhepishevsky family archive,
dated end of 19th century-beginning of 20th century. Nowadays it belongs to the documentary fund of the Odessa
Regional History Museum.
Keywords: Rzhepishevsky family, family, museum, epistolary sets.
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Е. Ф. Букатар

Процедура согласования архитектурных проектов
в Одессе второй половины ХІХ в.
В статье на материалах Государственного архива Одесской области и Одесского историко-краеведческого музея описана процедура согласования архитектурных проектов в Одессе второй половины ХIХ в. на
примере профессиональной деятельности архитектора Ф. В. Гонсиоровского.
Ключевые слова: Ф. В. Гонсиоровский, архитектор, согласование, проект, Коммерческое училище.

Материалы ГАОО, фонды ОИКМ позволяют
на примере архитектора Ф. В. Гонсиоровского
проследить путь от архитектурного проекта до
его воплощения в середине ХІХ в. Обратимся к
предистории.
Созданная голландским инженером, подполковником Францем де Воланом в конце ХVIII в.
сетка градостроительного пространства практически осталась прежней. Но по мере ведения
строительных работ в городе план Одессы неоднократно уточнялся и дополнялся, а инстанции, ведающие документами на строительство,
и правила застройки меняли названия и полномочия.
В 1794 г. основана «Экспедиция строения города и порта». Функции отвода земли под застройку и выдачу документов выполняли две
инстанции: Инженерная команда (1795–1800)
и Одесский Городовой магистрат (1800–1803).
В тот период частные строения возводились
практически стихийно.
В 1802 г. военный ин женер-полковник
Е. Х. Ферстер составил план Одессы, который
был высочайше утвержден в 1803 г. Александром I.
В 1804 г. создан Одесский строительный комитет (ОСК), который решал вопросы благоустройства, общего планирования градостроительства, возведения общественных зданий,
мощения улиц, устройства городских коммуникаций, озеленения, водоснабжения и канализации, отвод места под частное строительство, контроль над их исполнением и выдачу
документов.
В 1807 г. главный архитектор Одессы Ф. Фраполли составил план существующих построек.
© Букатар Е. Ф., 2016

В 1811 г. новый план Одессы, откорректированный Е. Х. Ферстером, включал рекомендации по расположению оборонительных казарм
и зафиксировал возникшие предместья — Пересыпь и Молдаванку [12, с. 9].
В 1809–1812 гг. были высочайше утверждены
Александром I образцовые фасады для уездных
городов, составленные архитекторами Тома де
Томоном и А. Д. Захаровым с инструкциями
Министерства внутренних дел  — «Собрание
Его Императорским Величеством высочайше
апробированных фасадов, для частных строений в городах Российской империи». Это были
альбомы, из которых каждый желающий мог
выбрать по своему вкусу образец дома с фасадом
и планировкой [11, с. 9].
С 1810 г. благодаря Одесскому градоначальнику Ришелье по упомянутым альбомам почти
до 1830-х гг. в городе строили купеческие и мещанские дома.
В 1818 г. правитель канцелярии ОСК
А. М. Богданович предложил передать решения
спорных вопросов о захвате земель, утверждении мест и об отобранных участках Магистрату
или Думе, а за ОСК оставить выдачу открытых
листов, т.е. разрешений на строительство и наблюдение за архитектурной частью [8, с. 46].
В 1818 г. ОСК предписал оставить без изменения уже построенные здания, но на главных
улицах города строить дома двух и более этажей
[8, с. 47].
В 1820 г. ОСК приняла «твердые правила»
касательно отвода мест и застройки [8, с. 51].
В 1821 г. по распоряжению градоначальника
городовой архитектор Ф. Фраполли составил
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порядительная дума — в «Ведомостях Одесского
план Одессы, разделенный на 3 части, показав
городского общественного управления».
новые кварталы и новые номера [8, с. 54].
В 1864 г. Одесский строительный комитет
В 1823 г. ОСК определил показывать на плане
был упразднен и вместо него создано Одесское
проектируемое строение и уже существующие
строительное отделение при Городской управе.
соседские [8, с. 55].
К этому периоду уже почти улеглась неразбеВ 1828 г. план Одессы составил архитектор
риха бесконечной купли-продажи незастроенДж. Торичелли.
ных и полузастроенных участков. Центр города
В 1829 г. вышло предписание ОСК о сплошстановился все более упорядоченным, а дело
ной фасадной застройке без промежутков, чтопроизводство более четким и ясным.
бы там не скапливался мусор, портящий вид
В период, о котором идет речь в статье,
города [8, с. 65], и т.д.
главным архитектором города с 1870 г. слуИтак, Одесса разрасталась и застраиважил Ф. О. Моранди, который до этого, с началась, и по мере ее роста добавлялись все новые
ла 1846 г., служил городовым архитектором IV
участки. Карты 1880-х годов показывают нам
части — Петропавловской, а в конце 1846 г. —
уже 7 полицейских участков: I — Бульварный,
II части — Александровской. Он работал над
II — А лександровский, III — Херсонский,
созданием генплана Одессы 1844–1851 гг., где
IV — Петропавловский, V — Михайловский,
Молдаванка и Пересыпь приобрели регулярную
VI – Пересыпский, VII — Дальницкий, а затем
планировку [12, с. 55]. В его обязанности входиеще VIII — Слободку-Романовку, и у каждого
ло: следить за строгим соблюдением плановых
участка был свой архитектор, который его курилиний города (которовал. Был и главный
рые сегодняшние арархитектор города.
хитекторы называют
Основная деятель«красными»), архиность арх итектора
тектурным обликом
Ф. В. Гонсиоровского
проектируемых здаприш лась на 1863–
ний и соблюдением
1893 гг., т. н. «золонорм Строительного
тое тридцатилетие»
устава, который был
Одессы.
дополнен и утвержден
В 1863 г., по ходав 1857 г.
тайству НовороссийВ Одесском истоского и Бессарабского
рико-краеведческом
генерал-губернатомузее хранится прора А. Г. Строганова,
ект доходного дома
было введено новое
Е. Г. Толстой (1880),
Городовое положесозданный Ф. В. Гонние — «Положение об
сиоровским и визиобщественном управрованный Ф. О. Молении г. Одессы». Оно
Рис. 1. Расписка-обязательство Ф. В. Гонсиоровского
ранди. Приведем текст
отображало требовао Коммерческом училище
полностью: «План в
ния прогрессивных
техническом отношеобщественных деятении составлен правильно. Построить 3-этажлей и было разработано специальным комитеный дом с подвалом и с мансардами с двускаттом, который состоял из гласных думы, крупной железной крышей, на углу Надеждинской и
ных предпринимателей, ученых, возглавляемым
Сабанеева моста, препятствий не встречается,
градоначальником П. Ф. Местмахером [9, с. 154].
с тем, чтобы украшения не выступали от фаОбщественное управление обрело реальные
сада больше 8 вершков (36,5 см) также и около
возможности. Обустройством Одессы занялись
дверей не должно быть устраиваемо больше одэнергичные деловые люди, которые болели за
ной наружной ступеньки в 8 вершков ширины.
судьбу города, рачительно управляли финансаМансарды должны быть устроены из несгораеми и скрупулезно вели делопроизводство. Дела
мого материала и приняты меры против пожара;
велись открыто, и каждое свое решение Городстены верхнего этажа не менее одного аршина
ская дума обнародовала в специально издавае(0,71 см); балконы на железных кронштейнах и
мом печатном органе — «Известиях Одесского
с железными решетками; не менее двух лестниц
городского общественного управления», а Рас-
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должно быть из несгораемого материала; ватерклозеты должны иметь особый канал и вентиляцию. По моему мнению, парадные двери следует опустить на ровень с пояском под окнами
первого этажа. Работы должны производиться
на извести под наблюдением и ответственностью техника согласно 194 и 337 ст. Устава Строительного, февраля «11» дня 1880 г.» (подпись:
«Архитектор-Академик Ф. Моранди») [10]. На
этом примере мы можем узнать часть правил
Строительного устава, которыми руководствовался архитектор.
Но вернемся к задаче, поставленной в начале
статьи. Проследим процедуру согласования.
Итак, в 1-м квартале от моря — Бульварном,
на Преображенской улице, 6 находился сирот
ский приют для мальчиков-сирот, в котором
они получали начальное образование, а наиболее способные — гимназическое и выше.
1. Задумав построить вместо приюта, который
находился на земле, принадлежащей Одесскому
купеческому сословию [1, л. 1], 6-классное коммерческое училище, впоследствии названное
именем Николая I, председатель Попечительного совета коммерческого училища А. Н. Пашков

обратился к архитектору Ф. В. Гонсиоровскому
с просьбой составить проект здания.
2. Одновременно он должен был обратиться и в Одесское строительное отделение с просьбой выдать план участка. Застройщикам в
отделении выдавался фрагмент из генплана с
отведенным им местом и смежными участками, с указанием последних владельцев. Факт
выдачи записывался в журнал Строительного
отделения «Входящий журнал по утверждению
планов на частные постройки», разделенный на
2 части. В первой части записывали просителя,
во второй — архитектора, который поручался за
создание проекта, получал план и расписывался
в этом [2, л. 5].
Такой план архитектор должен был отразить
на чертеже (в настоящее время он называется
«ситуационный») [10].
3. Далее архитектор, уплатив предварительно
акциз (40 коп. — стоимость акцизной марки),
предоставлял в Одесскую городскую управу
письмо-обязательство о том, что он дает подписку и обязуется принять на себя надзор и руководство при постройке здания по его проекту
[1, л. 2] (рис. 1).

Рис. 2. Проект доходного дома Е. Г. Толстой (боковой фасад и разрез)
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Рис. 3. Преображенская улица. Коммерческое училище

4. Затем архитектор разрабатывал проект и
составлял смету [3, л. 27].
5. И, наконец, разработанный проект архитектор предоставлял на рассмотрение главному
архитектору, который выносил свое заключение.
В статье 114 вновь утвержденного Городового
положения значилось: «Утверждение планов и фасадов частных зданий в городе, выдача разрешений на перестройки и наблюдение за правильным
исполнением принадлежит Городской Управе.
В делах сих она руководствуется правилами Устава Строительного….».
6. Докладчик, к которому попадало это дело,
на заседании Городской управы излагал суть
дела, и Управа выносила приговор [4, л. 217].
7. На титульном листе архитектурного чертежа главного фасада или плана главный архитектор писал свое заключение с подписью,
а Городская управа — свое подтверждение за
подписью городского головы и членов Управы.
Приведём такой текст: «Одесская Городская
управа настоящий план утверждает и разрешает постройку с тем, чтобы были собраны все
требования, изложенные в надписи архитектора Ф. О. Моранди, февраля «11» 1880 г. [10]
(рис. 2).
8. Фамилию заказчика вносили в «Реестр
планам в копиях, утвержденных Одесской Городской Управой по частным постройкам», который составляли с 1 января каждого года для
отчетности. Это был перечень фамилий заказчиков, которые получили разрешение [5, л. 1].
После решения вопроса оставалось приступить к строительству.

Перед началом строительных работ, особенно общественных строений, имущество
архитектора ставили под залог, а по их окончании сооружение проверяли техники-инженеры, состоявшие на службе при Строительном
отделении, и если качество соответствовало
Строительному уставу, архитектору выплачивали деньги и освобождали от залога [3, л. 5].
А если не соответствовало? Известен пример,
когда «сползшую» по склону лестницу с ул. Гоголя на ул. Приморскую Ф. В. Гонсиоровскому
пришлось вновь возводить уже за собственные
деньги [12, с. 60].
Проект Коммерческого училища, спроектированный Ф. В. Гонсиоровским, не уложился в
схему, которую мы нарисовали, и потребовал
дополнительных рассмотрений. В «Деле Строительного отделения Одесской городской Управы
об утверждении плана на постройку зданий для
коммерческого училища» [1, л. 1–13] имеются
следующие документы:
1. Письмо А. Н. Пашкова, председателя Попечительного совета Одесского коммерческого
училища, в Строительное отделение при Городской управе;
2. Письмо-обязательство Ф. В. Гонсиоров
ского;
3. Заключение главного городового архитектора Ф. О. Моранди, который не дал своего разрешения и подал в Городскую Управу мнение
следующего содержания: «…имею честь заявить
следующее, что находя план и фасад составленными по всем правилам архитектуры, я, тем не
менее, не считаю себя вправе утвердить план по
причине выступов от Высочайше утвержденной
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линии домов и от существующих новых соседних
зданий на 4 аршина (2,84 м) в средней части».
4. Об этом прецеденте в Городскую управу
докладывал С. С. Яхненко, который был последним городским головой до реформы 1863 г.,
сам участвовал в составлении нового Городового положения, а затем остался членом Город
ской управы. Он привел ряд статей «Городового
положения»:
Статья 113 Городового положения: «Изменения в утвержденных для городов планах, а
равно новые планы для городов, не имеющих
оных, утверждаются по определению Городских
Дум. Для губернских городов — Министерством
Внутренних дел, а для остальных городов и посадов — Губернатором».
Статья 120 Городового положения: «Принадлежащие городу земли, назначенные по
городскому плану под площади, улицы, проулки, тротуары, проходы, мосты, переправы,
а равно водяные сообщения, пролегающие
через городские земли, оставаясь городской
собственностью, состоят в общем всех пользовании…».
Статья 121 Городового положения: «Земли,
означенные в Ст. 120, не могут быть отчужде-

ны городским общественным управлением, без
соответственного, с утверждения надлежащей
власти (Ст. 113), изменения в плане города».
Статья 122 Городового положения: «Определения Городской Думы:
1) Об отдаче впервые участков земель, указанных в Ст. 120, в чье-либо исключительное
пользование и,
2) Об устройстве на таких участках сооружений, стесняющих проход или проезд, подлежат
утверждению: в губернских городах — Мини
стерством Внутренних дел, а в уездных — Губернатором…»
и высказал свое мнение, приводим дословно:
1. «… что едва ли вопрос о выступах можно
подводить под Ст. 120 об изменении планов городов…;
2. Несомненно, что для красоты архитектурного стиля необходимы ломанные, а не прямые
линии фасадов, между тем, для этого необходимы выступы;
3. Выступ этот проектируется не для част
ного лица и будет, в случае его разрешения,
принадлежать нашему купеческому сословию
и, притом, для общеполезного и образовательного учреждения, и

Рис. 4. Образцы оттисков канцелярских штампов
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4. Не надо забывать, что место это глухое, а
улица и обочины широки» (рис. 3).
Городская управа затруднилась утвердить это
решение о выступе 4 аршин на линию, назначенную «Высочайше утвержденному в 1849 г.
плану города» и передала решение этого серьезного вопроса на усмотрение Городской Думы:
«…если она найдет возможным допустить показанные на планах выступы…».
В свою очередь, Городская дума передала
решение этого вопроса еще выше «…признав
возможным, по вышеизложенным соображениям Управы дозволить предполагаемый по
плану здания выступ за плановую линию, и
приговорила: уполномочить Городскую Управу
ходатайствовать…» перед Его Превосходительством господином одесским градоначальником,
который и представлял в Одессе Министерство
внутренних дел.
И, наконец, градоначальник утвердил выступ, с оговоркой, что этот случай является исключением.
Благодаря этому решению Одессу украсило
замечательное здание, выстроенное в 1877 г.
Сегодня его занимает Одесский национальный экономический университет. Из этой переписки о двухметровом выступе видно, как
тщательно соблюдали «отцы города» закон,
заботились о красоте одесской архитектуры,
просторе и комфортности ее улиц. Об этом,

может быть, не лишне вспомнить сегодня,
спотыкаясь о незаконные уродливые выносы
различных кафе и магазинов, висящие над
тротуарами на уровне глаз прохожих, или обходя крылечки с лестницами, ведущими на
улицу, из варварски прорубленных входов,
искажающих облик зданий прошлого века.
(Вспомним предписание Ф. О. Моранди о
единственной наружной ступеньке, имеющей
право выступить всего лишь на 40 см в проекте
для Е. Г. Толстой).
К концу ХІХ — началу ХХ в. канцелярское
делопроизводство дошло почти до совершенства. Был создан набор клише, использовавшийся в канцелярии, и готовый бланк для
обязательств архитектора, по которым можно
наблюдать всю бюрократию прохождения проекта [7, л. 2] (рис. 4).
В этот период «золотого тридцатилетия»
было сделано многое: город был освещен (1866),
проведены водопровод (1873) и канализация
(1887), пущена первая конка (1880), открыта
телефонная станция (1882), построены новый
театр (1887), новая биржа (1889) и множество
прекрасных домов, особняков и дворцовых сооружений [9, с. 158–159].
И, как говорят в Одессе, это было время небезразличных людей, когда одесситам было с
кого спросить, а Городской управе и Городской
Думе было что ответить.
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article observes the approval process for real estate projects in Odessa in second half of 19th century. The career of
architect F. Gonsiorovsky is taken as an example.
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А. В. Красножон

К проблеме локализации Хаджибейского замка
Место локализации Хаджибейского замка до сих пор точно не установлено. В версиях исследователей
XIX–XXI вв. замок «гулял» по современному Приморскому бульвару от дворца Воронцова к Думе. Анализ
двух малоисследованных картографических источников авторства Деволана и рапорта Дерибаса о штурме
Хаджибейской крепости позволяет определить местоположение замка напротив современных д. № 1–2 по
Приморскому бульвару.
Ключевые слова: Хаджибейская крепость, И. Дерибас, Ф. Деволан.

Вопрос о локализации каменного замка Хаджибея до сих пор окончательно не решен. К известным в XIX в. версиям [19, с. 342; 17, с. 14, 39]
в 1990—2010-х гг. добавились новые [8, с. 150–
157; 10, с. 459–476; 13, с. 22–24; 16, с. 123–128].
Их критике и обоснованию известной версии
К. Н. Смольянинова о расположении замка на
Приморском бульваре [19, с. 342], посвящена
данная статья.
В 1997 г. во время раскопок у Воронцовского
дворца в Одессе экспедицией под руководством
проф. А. О. Добролюбского были обнаружены
остатки субструкции (рис. 1, а, в), идентифицированной как башня Хаджибейского замка
[7, с. 76–80]. Кладка относилась ко второй половине XVIII в., судя по сопутствующим находкам турецких клейменых курительных трубок,
фрагментов плинфы и поливной керамики [8,
с. 466–470].
Как соавтор итоговых публикаций, должен
сказать, что эта находка послужила нам тогда
«доказательством» в деле размещения замка
Хаджибея «едва ли не точно на месте Воронцовского дворца» на Приморском бульваре [8,
с. 157; 13, рис. 5] (рис. 2).
Мы тогда настолько уверовали в «обнаружение фундаментов именно Хаджибейского замка»,
которые «увязываются с планами Лафитта-Клаве
и Фрейгана» [10, с. 468], что достоверность известного рисунка художника С. Гольдмана, на
котором крепость Хаджибей изображена прямо
на краю обрыва, уже не вызвала сомнений. Равно
как и его дата — конец XVIII в. [10, с. 469]. Нас
тогда не смутило даже то, что рисунок впервые
опубликован в сборнике популярных очерков
А. М. Дерибаса в 1913 г. без всяких пояснений и
архивных ссылок [4, с. 2].
© Красножон А. В., 2016

На протяжении 20 лет никто не занимался
критикой, анализом и пересмотром результатов
тех раскопок. Между тем сами находки, выявленные в ходе тех исследований, противоречат
заявленным в совместных итоговых публикациях выводам.
Ход раскопок и описание материалов подробно фиксировались в полевой документации. Эти
данные легли в основу Полевого отчета (сдан в
архив ИА НАНУ), который сегодня является
важным первоисточником для выяснения существенных деталей [9].
Во-первых, визуальное восприятие кладки
как сегмента именно округлого сооружения
(башни) ошибочно. Вероятный изгиб кладки
(очень несущественный) возник по краям при
оползании в обрыв перекрывающей ее осыпи.
Во-вторых, кладка не была сцеплена раствором,
выложена насухо из плохо подогнанных небольших камней известняка. Следы известкового
раствора присутствовали лишь на отдельных
камнях, что говорит о вторичном использовании блоков. Похоже на кладку незначительного
строения, времянки (на примере Аккермана)
[11, с. 28]. В-третьих, пороговый камень, зафиксированный в кладке (с квадратным углублением в центре: рис. 1, а), указывает на уровень
дневной поверхности времен бытования строения. Он расположен всего на 15 см выше основания кладки, которая лишена фундамента
(просто выложена на грунт), достигает в ширину
одного ряда камней (35 см), а в высоту сохранилась на 40 см (рис. 1, а).
Такие конструктивные характеристики не соответствуют сооружению фортификационного
характера, да еще рассчитанного на размещение
крепостной артиллерии (см. аксонометрический
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чертеж Фрейгана): при слабой толщине стены
выстрелы из пушек были способны повредить
ее силой отдачи.
Своеобразным дополнением к указанной
версии локализации Хаджибейского замка
послужила находка в том же раскопе у Воронцовского дворца, в 15 м к Ю-В от субструкции
XVIII в., ямы с обломками «погребенных» еврейских надгробий (рис. 1, в; 3).
Стратиграфические и ситуативные наблюдения, произведенные в ходе раскопок, легли
в основу Полевого отчета вместе с фотографиями раскопа и находок [9]. К сожалению,
многие важные детали из отчета впоследствии
были упущены самими же авторами, из-за чего
находка надгробий получила неверную интерпретацию [6, с. 352–365; 8, с. 167–174].
Указанная яма (№ 2), размером 85×60 см,
была впущена в материк на глубину 20 см. На
уровне вреза в материк перекрыта прогнившими
листами жести с остатками зеленой краски (рис.
1, б). На дно ямы были уложены пять мраморных
обломков подоконников и ступеней толщиной
от 20 до 40 мм. Заполнение ямы составлял мраморный щебень и небольшие фрагменты мра-

морных надгробных плит с надписями на иврите погребального характера. Один фрагмент
граненой по торцу плиты содержал надпись на
русском языке с остатками позолоты: «Исаак»
(рис. 3). На некоторых плитах сохранились следы цементного раствора.
Сверху яму перекрывал котлован (на дне которого она и была вырыта прежде, чем тот был
заполнен строительным мусором). В придонной части заполнение котлована представлено
тем же мраморным щебнем, что и в яме № 2. На
этом уровне обнаружены три небольших обломка разных мраморных плит с фрагментами русских надписей, а также крупные обломки двух
надгробных плит с трехстрочной надписью на
иврите («здесь похоронена скромная женщина,
имеющая великие древние корни») и с символом
дома Ааронитов (рис. 3). Обе плиты по краям
содержали остатки цементного раствора — признак крепления в погребальной стеле, и грубые
следы последующего демонтажа. Применение
русского языка в эпитафиях, использование
мрамора, а также цементного раствора для крепления указывают на современное происхождение плит (конец XIX — начало XX в.).

Рис. 1. План археологического раскопа на Приморском бульваре (кладка XVIII в., яма № 2)
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Рис. 2. Реконструкция локализации Хаджибейского замка по: [10; 13, рис. 5]

Поэтому погребальные памятники из раскопок на Приморском бульваре никак не связаны
ни с «евреям-запорожцам», ни с турецким Хаджибеем, ни со «стенами замка, под которыми
были захоронены» [6, с. 352–365; 8, с. 167–174].
На причины появления надгробных плит в
столь странном археологическом контексте, в
пределах огражденной территории Воронцовского дворца, указывают сопутствующие находки из
перекрывавшего котлована. В его заполнении обнаружена монета 1946 г., фрагменты лепнины соседнего дворца, архитектурные детали, балясины,
артиллерийский снаряд без детонатора, несколько
советских зенитных гильз 1940–1941 гг., колючая
проволока, винтовочные гильзы 1917–1938 г., донышки бутылок со штампом 1941 г. [9, с. 9].
По всей видимости, их появление на склонах
связано с послевоенным ремонтом, произведенным в Воронцовском дворце или ближайших
зданиях. Мраморные плиты могли быть исполь-

зованы до войны в качестве облицовочного,
декоративного материала (примеров тому в истории Одессы множество). Единственным разрушенным до войны (1936 г.) являлось Первое
еврейское кладбище (территория сегодняшнего
Преображенского парка). Судя по фотографиям В. И. Смирнова, еврейский участок уже в
1928–1934 гг. находился в запустении, мраморные плиты мацев разбиты или выломаны вандалами [18, с. 168–173].
Таким образом, озвученная по результатам
археологических раскопок 1996–1998 гг. версия
локализации замка на месте нынешнего дворца
Воронцова не выдерживает критики.
Иную версию локализации Хаджибейского
замка в мае 2015 г. выдвинул И. В. Сапожников.
По его мнению, сооружение «следует перенести
почти впритык к зданию современного Одесского городского совета». Автор опирается в своих
выводах на сообщение А. Ж. Лафитта-Клаве, ко-
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торый посетил Хаджибей на военном корабле в
1784 г. [16, с. 127].
В описании берегов Хаджибейской бухты
(вероятно, сделанного с борта корабля) француз допускает, что «маяк расположен в 600–700
туазах от замка», которые И. В. Сапожников
перевел в 1200–1400 м (вместо положенных
1169–1364 м). По умолчанию определив место
размещения маяка в районе современного памятника Неизвестному матросу, с опорой на
некий «План Гаджибейского залива Ф. П. Деволана, датированный 1791 г.» [16, с. 127], исследователь устанавливает локализацию замка
возле Думы, высчитав указанное расстояние.
Но такой документ, как «План Гаджибейского залива» Ф. П. Деволана, неизвестен. В издании, на которое ссылается исследователь [3,
с. 73–170], на самом деле опубликован «Чертеж
топографический и водоописательный заливу
Гаджибейскому при Черном море…» [15] (рис. 4).
Вывод И. В. Сапожникова о локализации старого маяка в районе памятника Неизвестному

матросу [16, с. 127] (какой площадью этот район
ограничивается?) выглядит обоснованным. Но
приблизительными являются использованные
им расстояния между «замком и маяком» (а не
наоборот), приведенные Ж. Лафитом-Клаве.
Применив точные методы измерений, французский инженер не дал бы разлет в оценке
расстояния в 100 туазов. Кстати, Ф. П. Деволан в текстовой части «Отчета», сопровождающей упомянутый «Чертеж», уверенно размещает маяк «на западной оконечности бухты в 1,5
верстах от развалин» замка, т.е. в 1590 м, что
на порядок больше тех измерений, которые дал
Ж. Лафитт-Клаве [3, с. 134].
Но на самом деле расстояние от памятника Неизвестному матросу до здания Думы по
прямой составляет 1511 м, а не 1200 м. Отрезок в 1200 м приходится на точку пересечения
ул. Юрия Олеши и Карантинного спуска, т.е.
на правый, противоположный от Думы берег
Карантинной балки (на 365 м юго-восточнее
объявленного И. В. Сапожниковым места ло-

Рис. 3. Фрагменты еврейских надгробий из раскопок 1998 г. на Приморском бульваре в Одессе
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Рис. 4. Фрагмент карты Ф. П. Деволана 1792 г. [15] (прорисовка — А. В. Красножона).
Масштаб многократно увеличен

кализации замка), что к тому же противоречит
и картографическим источникам. Расстояние
же в 1364 м и подавно соотносится с низиной
нынешней Таможенной площади, в устье Карантинной балки, где размещать укрепление не
стал бы ни один фортификатор.
Существенно приблизиться к решению
проблемы локализации Хаджибейского замка
позволяют два других хорошо известных источника. Речь идет о «Плане проектов устройства
порта в Хаджибее» 1793 г. авторства Ф. П. Деволана, копия которого хранится в Одесском

историко-краеведческом музее [14], а также о
рапорте И. Дерибаса генералу И. Гудовичу, составленном по итогам штурма Хаджибея 14 сентября 1789 г. [5, с. 206–209].
На плане Деволана 1793 г. показана часть
кварталов Греческого форштадта русского
«А джибея» (будущей Одессы) с квартальной
разбивкой и портовыми молами (рис. 5). Изображение замка на нем соответствует чертежам
Ж. Лафитта-Клаве и Фрейгана. Его руины, согласно экспликации, еще сохранялись в момент
подготовки плана (в 1789 г. замок был выведен из
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строя путем подрыва двух мин, а не стерт с лица
земли, как предполагалось). С западной и югозападной стороны, укрепление окружают вал
и ров, схожие по конфигурации с бастионным
фронтом крепости Хаджибей на плане И. Исленьева 1766 г. [1, с. 130–136].
Ф. П. Деволан увязал руины замка с планом
задуманной русской земляной Малой крепости,
которая была выстроена в конце XVIII в. В свою
очередь, привязка Малой крепости к современному плану Одессы позволяет локализовать на

местности и Хаджибейский замок. Как известно
[17, с. 25; 20, с. 26], в 1794 г., 1803 гг. Малая земляная крепость занимала всю северо-западную
часть нынешнего Приморского бульвара и примыкающую с юго-запада территорию вплоть до
Воронцовского переулка.
Но наиболее достоверным и непротиворечивым, на мой взгляд, источником в деле локализации замка Хаджибей является рапорт И. Дерибаса на имя генерала И. Гудовича (сентябрь
1789 г.), в котором детально описан его штурм.

Рис. 5. Фрагмент плана Хаджибея Ф. П. Деволана 1793 г. в копии [14] (прорисовка — А. В. Красножона)
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К этому источнику (правда, в пересказе
Г. А. Потемкина) в попытках локализации замка
уже обращались исследователи: «единственным
серьезным основанием для того, чтобы сдвинуть
крепость на сто сажень от Военного спуска остается выдержка из рапорта Г. А. Потемкина»
о форсировании полковником А. Хвостовым
нынешней Военной балки [8, с. 156]. «Но эти
сведения, заимствованные из рапорта Дерибаса,
не столь вразумительны — ведь нет указаний,
где именно был перейден Военный овраг», полагает А. О. Добролюбский [7, с. 76–80]. Поэтому,
в виду «отсутствия вразумительных указаний у
Дерибаса», исследователь вычисляет место перехода колонны А. Хвостова, отсчитав 100 сажень
(213 м) в обратном порядке — от того места, где
археологической экспедицией уже был обнаружен сегмент предполагаемого замка. Поскольку от этой находки до устья балки всего 70 м,
было решено, что А. Хвостов форсировал ее в
верховьях, в районе нынешнего Сабанеевского
моста [8, с. 156], вероятно, не правильно поняв
А. Скальковского [17, с. 14].
На самом деле «указания» источника более
чем вразумительны. При внимательном прочтении рапорта Дерибаса, как непосредственного
участника штурма, локализация замка становится очевидной.
Итак, в ночь с 11 на 12 сентября три конных
и три пеших полка (минимум 3 тыс. чел.) с 6
пушками перешли узкий перешеек между морем
и «обеими Куяльниками». В ночь с 12 на 13 сентября на исходную позицию для марш-броска
перешли (на правый берег нынешнего Хаджибейского лимана) два батальона пехоты, осадной
артиллерии 4 орудия и 6 полевых пушек.
Для скрытности было выбрано темное время
суток, при передвижении соблюдалась «тишина
и порядок». Длина перехода по пересыпи составила 8 верст (8,5 км), что соответствует расстоянию от балки в пос. Большевик до нынешней
Усатовской балки.
«По собрании всего корпуса в Кривой балке
от Аджибея в 7 верстах, сделано от меня следующее распоряжение», – пишет Дерибас. 7 верст
равны 7,5 км. По прямой, от устья Усатовской
балки до Приморского бульвара, вдоль коренного берега  — 7,7 км. Упомянутая в рапорте
Кривая балка не имеет никакого отношения к
нынешнему одноименному топониму на околицах Одессы, а может быть соотнесена только с
современным оврагом в с. Усатово. Поскольку от
современного района «Кривая балка» до плато
Приморского бульвара всего 3,6 версты (а не 7,
как указано в рапорте).

В Кривой балке Дерибас разделил отряд на
две колонны — левого и правого флангов. Первая, под командованием полковника А. Хвостова, «должна была самым берегом к замку следовать и овладеть оным». Это важное замечание,
поскольку наступление планировалось в полной
темноте, движение по пересыпи вдоль правого
берега Хаджибейского лимана давало отряду
четкий маршрутный ориентир в виде берегового
плато по правой руке. Оставалось лишь считать
устья балок, современные: Кривая, Водяная и
Военная. Пересечение третьего устья означало
готовность к атаке.
«Овладеть оным» замком Дерибас велел
«взойдя по лестницам». Правда, не указано
куда — на стены или на склоны (скорее всего,
применяли их для преодоления обеих преград;
при штурме Измаила 1791 г. русские войска
пользовались лестницами для преодоления
крутых склонов рва и вала).
Перед штурмовой колонной А. Хвостова
поставлены задачи первостепенные. Две другие
колонны работали на его прикрытие, отвлекая
внимание гарнизона и огонь на себя. С «левой
стороны» (приморской, северо-восточной, если
смотреть по ходу движения колонны) замок был
наименее защищен. Судя по планам Фрейгана
и Деволана, тыльную северо-западную сторону
оборонного комплекса прикрывала единственная квадратная в плане башня (скорее всего,
складская; на ее тыловое значение указывает
обозначенный здесь Фрейганом вход в пороховой погреб). Северо-восточная часть замка
малопригодна для ведения активной обороны,
со стороны двора она застроена некими помещениями. Снаружи к этой стене был пристроен
невысокий прямоугольный в плане сарай.
Далее, согласно замыслу Дерибаса, «на правом фланге два полка» с резервами «в одно и
тоже время с» А. Хвостовым должны были
подойти к замку и отвлечь на себя внимание
замковой артиллерии и гарнизона. Это означает, что замок был развернут башнями к юговостоку, так как показано на плане и карте
Ф. П. Деволана. Если А. Хвостов направился с
северо-запада левым флангом вдоль берега, а
отвлекающая колонна — правым, с напольной
стороны, а замковая артиллерия должна отреагировать на последнюю, значит, главный фасад
сооружения с артиллерийскими башнями был
развернут к посаду.
Именно при такой схеме расположения укрепления А. Хвостову поручалось его штурмовать
с самой уязвимой стороны (на плане Фрейгана
пушечные бойницы обозначены только на круг-
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лых юго-восточных башнях). Но и самой труднодоступной с природной точки зрения — высота
склона в устье Военной балки превышает 30 м.
Вторая часть отряда, под командованием
С. Воейкова, должна была занять форштадт,
который, согласно плану И. Исленьева и карте 1792 г. Ф. П. Деволана, располагался к юговостоку от замка, на расстоянии 500 м (рис. 6).
С. Воейков должен был препятствовать как вероятному десанту с моря (а таковой возможен
лишь в устье Карантинной балки, ближайшей к
форштадту), так и процессу эвакуации из замка
гарнизона. Это дополнительное подтверждение
того, что замок действительно был развернут
фасадом с воротной башней к юго-востоку.
Боевая задача, поставленная перед С. Воейковым, означает, что И. Дерибас предвидел
возможный отход крепостного гарнизона именно в юго-восточном направлении. Это значит,
что отступление турок из крепости мог вызвать
лишь А. Хвостов своей атакой на противоположной стороне — северо-западной, выступив

от устья Военной балки, а вовсе не с юго-запада
(от нынешнего моста Сабанеева).
«В сем порядке в 7-м часу вечера выступили
и пришли к Балке, от замка в 2-х верстах отстоящей» — переходит И. Дерибас к главному. То
есть выступление на позиции из Кривой балки
(Усатово) состоялся в 19 часов 13 сентября. Балка, к которой пришли — нынешняя Водяная.
Ее устье расположено точно на указанном расстоянии (2,2 км) от нынешней северо-западной
части Приморского бульвара. Кстати, если бы
замок располагался в районе нынешней Думы
(по И. В. Сапожникову), то Дерибасу, как человеку аккуратному в обозначении расстояний,
следовало бы прибавить еще целых полверсты
в своем рапорте.
К полуночи ветер усилился, и, возможно, по
этой причине флотилия Войновича, вызванная
для блокировки турецкого флота, не явилась.
Хотя И. Дерибас, согласно условию, установил
в трех местах по берегу сигнальные огни. Где
именно, не ясно.

Рис. 6. Локализация строений города Хаджибей на плане современной Одессы
(реконструкция по планам Ф. Деволана 1792, 1793 гг. и плану И. Исленьева 1766 г.)

140
В 4 утра, так и не дождавшись флота, опасаясь демаскировки в связи с близким рассветом,
передовой отряд выступил на штурм из устья
Водяной балки. И. Дерибас особо оговаривает маршрут движения штурмовой колонны —
вдоль берегового обрыва, без отклонений к
напольной стороне: «Полковник А. Хвостов,
имевший во все время по левой стороне флот
и долженствующий переходить овраг под картечными выстрелами, в 5 часов был уже в 100
саженях от стены».
Похоже, А. Хвостова заметили с кораблей,
поскольку в 5 часов утра уже начинало светать,
и открыли по нему огонь при форсировании устья Военной балки («оврага»). Тут же «неприятелем открыты были» и части С. Воейкова,
по которым начали стрелять пушки из замка.
«Не ожидая уже правого своего фланга [подчиненные А. Хвостова] постепенно пошли» на
штурм. А. Хвостов сам «первую лестницу поставил, прочие лестницы были поставлены также
весьма скоро и, несмотря на сильный пушечный
и ружейный огонь крепости и отверстия в стене,
а потом пушечную пальбу с судов неприятельских, четверти часа левая сторона стены занята
была, а вскоре потом овладели воротами и всем
замком».
Из рапорта явствует, что колонна прошла
устье Военной балки («овраг»), поскольку двигалась вдоль берега (на виду турецкого флота).
Значит, атака развивалась в южном направлении, на тыльную квадратную башню замка и,
возможно, береговую северо-восточную стену.
В этом случае атакующие до последнего момента были скрыты от наблюдателей с крепости,
пока не преодолели довольно крутой склон, используя лестницы. Поэтому И. Дерибас пишет,
что казаки А. Хвостова пошли «постепенно» на
штурм, а не побежали — передвигаться приходилось вверх по склону.
Это важный отрывок в рапорте дает понять,
что замок располагался где-то на плато Приморского бульвара, в непосредственной близости от
устья Военной балки. Но от какой точки следует
отсчитывать эти самые 100 сажень?
Судя по представленной последовательности
действий колонны, А. Хвостов сперва пересек
устье Военной балки («оврага»), попав под картечный огонь флота, и лишь затем оказался в
точке удаления от стены в 100 сажень (213 м).
Кстати, пересек балку он именно в устье, а не
в верховьях, поскольку картечный огонь флота
возможен лишь по целям в нижней, прибрежной
части балки. Если бы А. Хвостов переходил ее
в верховье, то не было бы смысла: а) опасаться

флота; б) изначально направлять колонну на
штурм вдоль берега, чтобы потом уводить ее по
тальвегу Военной балки наверх, в пологое место, лишая себя преимущества внезапной атаки
и демаскируя.
Поэтому расстояние 213 м можно отсчитать
по двум вариантам — либо от подошвы склона
юго-восточного берега устья Военной балки,
либо от его вершины. В первом случае локализация замка приходится на участок напротив
домов № 1–2, во втором — домов № 2–3 по Приморскому бульвару (с разницей в 20 м). Археологические исследования в указанном квадрате
позволили бы окончательно подтвердить (или
опровергнуть) высказанную версию о локализации Хаджибейского замка.
В 2008 г. в рамках реконструкции Приморского бульвара строителями была заложена
сплошная траншея (под водопроводную трубу) от памятника Пушкину до Воронцовского дворца, которая в северо-западной части
бульвара пересекала предполагаемое место
расположения замка [2, с. 103–105]. На отрезке между памятниками Ришелье и дворцом
траншея была тщательно мной осмотрена,
никаких строительных остатков или следов
культурного слоя османского или средневекового периодов в ней не обнаружено. Никаких
подобных находок здесь не зафиксировано и
археологами [2, с. 103–104]. Глубина траншеи
достигала всего 0,6 м. Она была заложена в насыпи нивелированных валов Малой одесской
крепости. Если остатки замка и находятся напротив домов № 1–2 по Приморскому бульвару, то они должны быть скрыты под толщей
грунта на глубине 2,5–3 м.
Данный вариант локализации замка согласуется с версией К. Н. Смольянинова, опиравшегося на сообщения старожила А. Феогности [17, с. 342], и со всем набором имеющихся
источников, включая «План турецкого города
Гаджибея» 1766 г. И. Исленьева (рис. 6), на
котором укрепления размещены в северо-западной части плато нынешнего Приморского
бульвара [1, с. 132]. Этот вариант также соотносится и с указанным Ф. П. Деволаном расстоянием между замком и маяком (1,5 версты=
1590 м). При указанном варианте расположения укрепления маяк должен был находиться
на участке склонов парка им. Т. Г. Шевченко
напротив «Красных пакгаузов», в 430 м к С-З
от памятника Неизвестному матросу (рис. 6),
что совпадает с данными «Карты области Озу»
Ф. П. Деволана.
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Concerning the problem of location of the Khadzhibey castle
А. Krasnozhon
The location of the Khadzhibey castle is still uncertain. According to versions of the researchers of 19th-21st
centuries, the castle “used to travel” along the modern Primorsky Boulevard, from the Vorontsov Palace to the City
Council building. The analysis of the two unexplored cartographic sources, created by Devolan together with the
Deribas’s report about the assault of the Khadzhibey castle, helps to locate the castle in front of the modern buildings
№  1–2 on the Primorsky Boulevard.
Keywords: Khadzhibey castle J. Deribas, F. Devolan.
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УДК 72(477.74-21)

С. Г. Решетов, Л. В. Ижик

Дом семьи Новиковых на улице Гаванной, 4
и архитектор Ф. В. Гонсиоровский
Статья посвящена истории здания дворцового типа на ул. Гаванной, 4, в котором расположен Одесский
историко-краеведческий музей, а также истории семьи предпринимателей Новиковых, для которой был
построен этот дом. Также рассмотрен новый факт из биографии архитектора Ф. В. Гонсиоровского.
Ключевые слова: Гаванная, 4, Новиковы, Гонсиоровский, музей.

Согласно реестру памятников архитектуры, здание, в котором размещается Одесский
историко-краеведческий музей — это «особняк
Новикова, коммерческое собрание, 1876 г., арх.
Ф. В. Гонсиоровский», у В. А. Пилявского — «особняк С. Новикова, 1874–1875, позднее — коммерческое собрание, ныне Одесский историко-краеведческий музей, арх. Ф. В. Гонсиоровский, инженер
Александров (памятник архитектуры)…»1. Исходя из надписи на табличке, размещенной на
фасаде здания справа от входных дверей, дом
был построен архитектором Гонсиоровским в
1876 г. Таким образом, в 2016 г. этому красивому
особняку исполнилось 140 лет, а со дня открытия расположенного в нем Одесского историко-краеведческого музея — 60. Выдающемуся
архитектору Феликсу Викентьевичу Гонсировскому была посвящена выставка, проходившая в
здании музея с января по апрель 2016 г. Истории
здания, его владельцам, а также одному сюжету,
связанному с самим архитектором, мы и посвятим наше исследование.
Если посмотреть «Список домам и прочим
строениям, состоящим в первой части города
Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке», то увидим, что в начале улицы
Александровской (тогда Гаванской или Старобазарной) находилось «пустопорожнее место,
принадлежащее к магазину Гари» и потому в то
время не оцененное [59]. В 1860-е гг. на этом
месте (Гаванная, 4), которое значилось «в LXV
1

Авторству Гонсиоровского приписывают и соседний
дом на Гаванной, 2, построенный предположительно
в 1870-е гг. и принадлежавший тогда графу Л. Грохольскому.
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[65] квартале, № [участка] 698», находился дом
потомственного почетного гражданина Якова
Егоровича Гари.
Эта семья была известна в городе не менее
Новиковых. В «Алфавит потомственных почетных граждан г. Одессы» 21 февраля 1836 г.
были внесены Егор Михайлов Гари, 84 лет, его
жена Мария, 70 лет, и их дети, в числе которых
старший сын Яков, 49 лет, с женой А лександрой Константиновной, 42 лет [14, л. 33 об. —
34]. Имена представителей этой семьи в 1820–
1850-х гг. часто можно встретить на страницах
«Одесского вестника». Глава семейства — Егор
Михайлович Гари, коммерции советник, купец
1-й гильдии, датский консул, домовладелец,
член комиссии по сбору денег на учреждение
госпиталя для раненых воинов, городской голова (5 февраля 1830 г.), жертвователь. Яков Георгиевич, владелец дома на Гаванной, состоял
уполномоченным Российского страхового общества, датским вице-консулом.
В фонде Одесского строительного комитета
Госархива Одесской обл. сохранилось несколько
дел, связанных с недвижимостью Якова Гари.
Например, «О присоединении к двору почетного
гражданина Якова Гари части земли из городового сада» (1859), в котором фигурирует его дом в
LXIV квартале под № 688 на Преображенской
улице, выходящий в городской сад [15]. А также
два дела 1847 и 1848 гг. «По прошению почетного
гражданина Якова Гари, об утверждении фасада на постройку магазина» [16; 17], в которых
содержатся прошения и чертежи фасадов на
постройку двухэтажного магазина в XXXIV и
XLIV кварталах близ городской больницы (на
углу Херсонской и Ольгиевской).
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В 1866–1868 гг. дом потомственного почетного гражданина Якова Гари на ул. Гаванной
был оценен для налогообложения в 11 300 руб.
[4, c. 2; 5, c. 2; 6, c. 2]. В июне 1868 г. Гари продает своей дом известному одесскому купцу, потомственному почетному гражданину Александру Новикову. Сведения об этой сделке можно
найти в «Ведомостях одесского городского общественного управления». В указанном источнике
за 20 сентября 1868 г. среди других сделок, совершенных в одесском коммерческом суде, под
№ 12 приведена запись: «данная на дом почетного
гражданина Якова Гари, состоящий в г. Одессе,
1 части, на Гаванной улице, в 65 квартале, под
№ 698, купленный почетным гражданином Александром Новиковым — 20 июня, №  акта 215» [9,
с. 398]. «Данной» назывался документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость,
купленную с публичных торгов.
В 1869 г. дом почетного гражданина Александра Новикова на ул. Гаванской (так в источнике) был оценен в 14 500 руб. [7, c. 2], в 1872–
1873 гг. — 16 000 руб. [53, с. 2; 54, c. 2], а в 1874 г. —
в 9 084 руб. [60, c. 205]. В 1875 г. оценка дома
коммерции советника Александра Новикова на
той же улице отсутствовала, так как строился
новый дом и оценивать было просто нечего [55,
c. 2]. В период 1878–1894 гг. дом был оценен в
19 500 руб. [56, с. 2; 8, c. 2].
Среди дел, хранящихся в фонде Одесской
городской управы Госархива Одесской области
об утверждении планов и выдаче разрешений на
постройки и перестройки зданий, дела за 1876 г.
утрачены [18–20].
А лександр Яковлевич Новиков и его сын
Яков Александрович, следующий хозяин дома,
были владельцами крупнейшего канатного
производства на всем юге дореволюционной
России. Александр Яковлевич приходился сыном Якову Ильичу и внуком брянскому купцу
Илье Новикову (ум. в 1842 г.), основавшему в
начале XIX в. в Одессе канатное производство.
Лишь за три года до своей кончины в 1912 г.
Яков Александрович передал принадлежащий
ему канатный завод в аренду акционерному обществу.
Кроме того, А лександр Яковлевич и его
сын были крупными домовладельцами и общественными деятелями города. На потолке
одного из залов дома на Гаванной на втором
этаже мы можем увидеть красивый вензель «N»,
принадлежащий владельцам дома — семье Новиковых.
В «Списке об одесских почетных гражданах,
записанных по 10-й ревизии» (1857 г., первые за-

писи относятся к этому году, впоследствии дополнялись) сообщается, что 7 декабря 1837 г.
в потомственное почетное гражданство были
возведены Яков и Николай Ильичи Новиковы,
далее приводится состав их семей.
Яков Ильич, 62 года, его вторая супруга Мария Евстафьевна, 41 года, дети от первого брака:
Александр, 40 лет, его супруга Харитина Ивановна, 31 года и дети: сын Константин (12 лет) и
Яков (9 лет), а также дочери: Елизавета (13 лет),
Поликсения (11 лет) и Виктория (2 года); Яков,
28 лет, с супругой Надеждой Дмитриевной, 23
лет, с дочерьми Елизаветой (2 года) и Юлией (1
год) и Илья (22 лет), а также дочери Якова Ильича: замужняя Анна и Елизавета (23 года);
Николай Ильич, 41 год1, его супруга Пелагея
Ивановна, 26 лет, сын Александр, 6 лет (позднее дописано: сын Александр родился 2 августа
1851 г.2), Михаил, 2 лет, и дочь Ольга, 8 лет [14,
л. 30].
Скончался потомственный почетный гражданин Яков Ильич Новиков «от старости» в
возрасте 75 лет 17 октября 1872 г. и после отпевания 19 октября в Архангело-Михайловской
монастырской церкви3 был похоронен на Старом
кладбище [21, л. 111 об. — 112]. В этой же церкви были отпеты и обе его супруги. Первая —
Елизавета Федоровна скончалась в возрасте 45
лет 7 марта 1842 г. и после отпевания 9 марта
похоронена на городском кладбище [22, л. 110
об. — 111]. Вторая — Марфа Евстафиевна, член
Женского благотворительного общества, скончалась 14 января 1869 г. в возрасте 50 лет и после
отпевания 15 января была похоронена рядом с
мужем [23, л. 95 об. — 96; 512 об. — 513].
1

2

3

Николай Ильич Новиков скончался в январе 1879 г.,
был отпет в Архангело-Михайловской церкви.
А лександр Николаевич Новиков (2 августа 1851–16
сентября 1898). Общественный деятель. Гласный
городской думы с 1881 по 1892 гг. С 1890 г. — член
Одесского городского по воинской повинности присутствия. Гласный Херсонского губернского зем
ского собрания от г. Одессы. Член наблюдательного
комитета Одесского городского кредитного общества.
В 1888 г. — один из трех кандидатов в члены управы.
В заседании думы 9 октября 1889 г. избран кандидатом
в члены управы, выборы в члены управы 19 февраля 1890 г. проиграл В. Ф. Доксу. В заседании думы
18 апреля 1890 г. избран кандидатом в члены управы.
С июня 1890 г., затем с мая 1891 г. — исправляющий
должность члена управы на время отпусков О. О. Чижевича и Н. В. Велькоборского. 23 сентября 1891 г.
избран в члены управы, в которой заведовал торговым отделением. В феврале 1895 г. выбыл по жребию
из состава управы, вновь баллотировался в ее члены,
но при баллотировке в заседании думы 28 февраля
получил наименьшее число голосов.
Его отец, купец Илья Сергеевич Новиков, был попечителем Архангело-Михайловской церкви.
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15 июля 1866 г. А лександр Яковлевич НоПосле смерти отца он стал во главе канатного
виков получил звание коммерции советника.
завода, на котором произвел значительные техНа момент покупки дома на Гаванной (1868)
нические усовершенствования, в частности, заисполнял обязанности одесского городского
менил ручное прядение механическим. В 1894 г.
головы. Скончался он 15 марта 1887 г. в возсовместно с Адольфом Венг-Вольфом основырасте 71 года, и после отпевания 17 марта в Арвает Русское акционерное общество черноморхангело-Михайловской церкви, которое соверских канатных заводов. За три года до смерти
шили преосвященный Никанор, архиепископ
Я. А. Новиков передал в аренду акционерному
Херсонский и Одесский с причтом этой церобществу и собственный канатный завод. Был
кви, был похоронен на Старом кладбище [24,
гласным городской думы в течение тридцати
л. 164 об. — 165].
лет, членом и председателем многих обществ,
После его кончины по духовному завещанию
комиссий, в том числе членом одесского библив Одесском коммерческом
ографического общества.
училище были основаны
Новиков  — автор многих
две стипендии его имени.
работ по социологии, котоЯков А лександрович
рые писал на французском
Новиков [37, c. 81–87] роязыке и издавал за гранидился в 1850 г. (по другим
цей (в основном в Париже).
сведениям  — 29 сентября
Переводились они на раз1849 г.). Согласно одним
ные языки, в том числе на
источникам, он родился
русский. Был вице-предв Константинополе, где в
седателем Международното время находилось предго института социологии,
ставительство канатного
участником разных конгзавода Новиковых, возрессов этого направления,
главляемое его отцом (так
читал лекции в Одессе и за
указано в его некрологе),
рубежом.
по другим — в Одессе. Он
Фото Я. А. Новикова
получил прекрасное по тем
часто можно было увидеть
временам домашнее обв иллюстрированных приразование, которое было
ложениях к одесским газезавершено в многочислентам. Так, в «Одесском лисных поездках за границу.
тке» от 14 марта 1899 г. его
С 1881 г. он состоял гласфото было помещено среди
Я. А. Новиков
ным Одесской городской
членов Лиги мира, читавдумы, а с 1891 г. — старших лекции в коммерчесшиною Одесского купеческом училище, а в номере от
кого сословия. В 1890 г. стал членом Одесского
20 июня того же года — в качестве председателя
биржевого комитета. В 1891 г. был избран члестроительной комиссии вновь открытой купеном Одесского коммерческого суда. С 1 января
ческой биржи [45; 46], а также — среди гласных
1892 г. — член Одесского комитета торговли и
городской думы.
мануфактур. Долгие годы был председателем
Европейская образованность Новикова и шиправления Одесского городского кредитного оброкая общественная жизнь служила поводом
щества. Состоял попечителем Одесских народдля шуток и пародий у современников:
ных училищ и реального училища, попечителем
«Родился я со Спенсером в руке...
совета Одесского коммерческого училища. Был
А первыми моими словами были цитаты из Конпредседателем постоянной комиссии по технита, Литне и Вырубова...
ческому образованию по вопросу об открытии
Родные сейчас поняли, что я буду гениальным
в г. Одессе политехникума и членом Одесского
социологом, и отдали меня в гласные...
городского по фабричным и горнозаводским
Я всегда говорю:
делам присутствия от Комитета торговли и ма– У нас в Париже!..
нуфактур. Имел серебряную медаль с надписью
...
«За усердие» для ношения на шее на Станислав– У нас в Лондоне!..
ской ленте (15 марта 1901 г.)1.
Но на все мои ученые познания гласные обращают
мало внимания...
1
Сообщено В. В. Морозаном.
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Но я не только социолог, я еще и канатолог!..
товцевой (1865–1916), единственной дочери
Социальными идеями не проживешь и самые
графа Николая Яковлевича Ростовцева и его
скверные канаты лучше всех идей Канта, Спенсесупруги Марии Васильевны, урожд. Бриджра, Михайловского...
ман. На момент брака отец невесты в чине
Плодовитый Фулье в своем социологическом
генерал-майора бы л начальником ш таба
труде... говорит, что в мире есть два ученых со8-го армейского корпуса, квартировавшего
циолога:
в Одессе. Их венчание состоялось 2 февраЭто Спенсер и я!..
ля 1886 г. в Архангело-Михайловской моЧеловек я образованный, я говорю на всех язынастырской церкви, жених — одесский поках...
четный потомственный гра ж данин Иаков
В Думе я не то правый, не то левый, а так себе...
А лександров сын Новиков, 37 лет, невеста —
У нас в Париже говорят обо мне:
дочь отставного полковника, а ныне генерал- Он скверный социолог,
майора графа Николая
но он хороший общественРостовцева А лександра,
ный деятель.
21 год, поручители: по
У нас в Одессе говорят
жениху — подполковник
обо мне:
А лександр С те ф анов
- Он, быть может, преСафонов (племянник и
красный социолог, но как
впоследствии главн ы й
общественный деятель — он
наследник Г. Г. Маразнуль...» [40, c. 5] .
ли) и подпоручик князь
В течение двадцати
А лександр А лександров
восьми лет (1881–1909)
Тру б ецкой, по невесНовиков был попечителем
те  — граф Иаков Н иОдесской городской пубколаев Ростовцев (брат
личной библиотеки. За это
невесты)2 , генерального
время он пожертвовал в ее
ш таба ка п итан П авел
фонд более 1 000 томов.
А лександров С мородСреди них — зарубежные
ский и б арон Лудвиг
периодические издания,
Кайевич Брокдорф [25,
которые он ежегодно на
л. 142 об. — 143].
протяжении многих лет
П одо б н ы е б раки
передавал библиотеке,
меж ду п редставителясправочная литература. За
ми крупного капитала и
свою недолгую жизнь собгосударственными
либо
Граф Н. Я. Ростовцев
рал великолепную библивоенн ы ми деятелями
отеку (более 3 000 томов)
были не так уж и редки.
из книг по искусству, истории, общественным
Кроме того, и жених, и невеста заметно отлинаукам, которая после его смерти была перечались от людей своего круга. Яков Александдана его вдовой в 1914 г. в дар публичной бибрович был не только чрезвычайно образованлиотеке [37, c. 81–87].
ным человеком, но и весьма состоятельным
После недолгого проживания на Гаванпредпринимателем. К семье графов и дворян
ной, 4 (1884–1887) и Надеждинской, 11 (1888)
Ростовцевых принадлежали крупные военЯков Александрович поселился в собственном
ные и государственные деятели своего времедоме на Почтовой улице (позже — Жуковскони, стоявшие близко к трону и по роду своей
го) № 61, в котором жил до самой смерти [1].
Дом на Почтовой принадлежал еще его отцу,
2
Граф Яков Николаевич Ростовцев (1865–1931). Служил
коммерции советнику Александру Яковлевичу
по министерству земледелия и госимуществ, а затем —
Новикову, здесь же 3 апреля 1880 г. скончался
по министерству императорского двора, с 1903 по 1917 г.
его дядя, Яков Яковлевич. В этом доме остаявляясь заведующим канцелярией императрицы Александры Федоровны, ее секретарем, а также заведующим
лась проживать его мать, Харитина Ивановна
канцелярией августейших детей. Действительный статНовикова.
ский советник (с 26 апреля 1910 г.), в звании камергера.
Яков А лександрович Новиков был женат
После февральской революции 1917 г. остался в России.
на графине А лександре Николаевне РосРаботал в Российской академии наук и был единствен1

После смены в начале XX в. нумерации — № 8.

ный, кто реально финансово поддерживал царскую семью в Тобольске. Умер в заключении.
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службы тесно связанные с императором и его
семьей. Так, дедом А лександры Николаевны
был Яков Иванович Ростовцев (1804–1860),
генерал от инфантерии, генерал-адъютант,
сподвижник императора А лександра II, главный начальник военно-учебных заведений,
один из основных разработчиков крестьян
ской реформы 1861 г.
Я. И. Ростовцев известен так же тем, что
письмом от 12 декабря 1825 г. предупредил
императора о готовящемся восстании декабристов. Восприемником при крещении его
сыновей выступил брат императора великий
князь Михаил Павлович, адъютантом которого
он был. 9 марта 1837 г. вместе с братьями Яков
Иванович был пожалован дворянством с гербом1 [57, c. 58].
Отец Александры Николаевны Новиковой
Н. Я. Ростовцев родился 28 января 1831 г. в
Санкт-Петербурге. По окончании Пажеского
корпуса в 1848 г. был выпущен корнетом в лейбгвардии Кирасирский полк. Принимал участие
в Венгерской кампании 1848–1849 гг. С 1849 г. —
поручик.
В 1852 г. поступил в академию Генерального штаба. Участник Крымской войны 1853–
1856 гг., где познакомился с графом Л. Н. Толстым, который позднее отзывался о нём как об
одном из самых блестящих русских офицеров.
С 1854 г. — штабс-ротмистр. В том же году
окончил академию Генерального штаба по
1-му разряду, ротмистр гвардии (1854), подполковник Генерального штаба (1855), снова
переводится в Крым, где возглавляет военную
разведку и контрразведку, а 26 августа 1856 г.
производится в полковники и назначается
флигель-адъютантом императора А лександра II. 21 августа 1858 г. граф был уволен в
бессрочный отпуск за границу. В память о
заслугах Якова Ивановича Ростовцева, готовившего манифест об освобождении крестьян,
его сыновья Николай и Михаил (1832–1870),
а также их мать 23 апреля 1861 г. были возведены в потомственное графское Российской
империи достоинство (остальные дети к тому
времени скончались).
Однако через год блестящая военная карьера братьев была прервана. 22 июня 1862 г.
по указу императора они были отстранены от
двора и отправлены в отставку за их встречу в
Англии с Герценом. В отставке граф находился 15 лет. 8 марта 1877 г. граф Н. Я. Ростовцев
возвращается на службу в чине полковника Генерального штаба с назначением состоять при
1

Cообщено А. А. Шумковым.

великом князе Николае Константиновиче [61,
c. 823]. С этого времени и до 1880 г. он является
«главным распорядителем» при поднадзорном
великом князе. В это время граф получил чин
генерал-майора (30 августа 1880 г. произведен
в этот чин на основании манифеста, 30 августа
1882 г. ему было отдано старшинство в чине).
С 1881 по 1883 г. граф Н. Я. Ростовцев оставался без должности, числясь по Генеральному
штабу, а вскоре он был назначен в Одессу, где
с 4 января 1883 г. по 19 марта 1890 г. занимал
должность начальника штаба 8-го армейского корпуса, а с 19 марта 1890 г. по 29 января
1891 г. — начальника 4-й стрелковой бригады [58, c. 367], дислоцировавшихся в городе.
В 1888 г. штаб 8-го армейского корпуса находился в доме Когана на ул. Херсонской, 27,
а сам граф проживал здесь же [2, c. 100; 3, c.
107]. Кроме того, он был активным членом
Одесского отделения Императорского русского
технического общества — товарищем председателя, председателем военного отдела и редактором его печатного органа — «Записок».
В 1889–1890 гг. граф также возглавлял созданный тогда в городе Крымско-Кавказский горный клуб (его дочь и зять были действительными членами этого клуба [36, c. 61]).
В начале 1891 г. граф Ростовцев покинул
Одессу, так как 29 января он был назначен военным губернатором Самаркандской области.
30 августа 1892 г. он получил чин генерал-лейтенанта. 25 января 1897 г. его должность была
переименована, теперь он стал военным губернатором и командующим резервными и местными войсками Самаркандской области. Скончался в Самарканде 23 июля 1897 г. и там же
был похоронен (в советское время могила была
уничтожена).
От брака графа Н. Я. Ростовцева и Марии Васильевны, урожденной Бриджман 2 (Бричман),
родились дети: Александра (3 сентября 1865 г.,
СПб.), Яков (3 сентября 1865 г., СПб.) и Михаил
(19 декабря 1869 г., СПб.) [57, c. 58]. Кроме них,
у супругов были скончавшиеся в младенчестве
дочери — графини Вера (11 октября 1862–30 ноября 1863) и Евгения (27–29 ноября 1867), похороненные на погосте Берëза Порховского уезда
Псковской губернии [38, c. 105–106].
7 декабря 1885 г., согласно указу Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от
30 апреля 1887 г., граф Н. Я. Ростовцев с женой
и тремя детьми был внесен в 5-ю часть дворянской родословной книги Санкт-Петербургской
2

Художница-любительница. Скончалась в Одессе 4 января 1889 г.
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губернии [57, c. 58]. Графу Н. Я. Ростовцеву
принадлежало 38 временнообязанных душ при
д. Есели Лужского уезда Санкт-Петербургской
губернии и благоприобретенное имение в Порховском уезде Псковской губернии, а его супруге
Марии Васильевне — каменный дом в Петербурге и имение в Пронском уезде Рязанской губернии [57, c. 58].
У Якова А лександровича и А лександры
Николаевны Новиковых родилось трое детей.
16 апреля 1887 г. в кафедральном соборе Одессы был крещен их родившийся 7 марта сын
А лександр, восприемниками при крещении
выступили «генеральный консул эллинов в Одессе» Иоанн Георгиев Вучина и вдова коммерции
советника Харитина Иоаннова Новикова [26,
л. 15 об. — 16] (бабушка младенца), 24 июля
1888 г. в Архангело-Михайловской церкви
женского монастыря был крещен родившийся
25 мая сын Максимилиан, восприемниками при
крещении выступили граф Яков Николаевич
Ростовцев (дядя) и графиня Мария Васильевна Ростовцева (бабушка) [27, л. 71 об. — 72], а
12 января 1894 г. в Покровской церкви г. Одессы был крещен родившийся 24 октября 1893 г.
сын Феликс, восприемниками при крещении
которого выступили Александр Клеантов Кумбари и Екатерина Семенова Пашковская [28, л. 5
об. — 6] (начальница частной женской гимназии
в Одессе).
А лександра Николаевна Новикова была
председательницей и почетным членом Одесского отделения попечительства государыни
императрицы Марии Федоровны о глухонемых.
В 1904 г. семью Новиковых ждала двойная
утрата. 13 марта 1904 г. в Каннах (Франция)
в возрасте 17 лет «после тяжкой и продолжительной болезни» скончался старший из сыновей — Александр. 4 апреля он был похоронен
в фамильном склепе на Старом кладбище в
Одессе [50]. На одной из книг Я. А. Новикова,
хранящихся ныне в Одесской национальной
научной библиотеке [41], имеется посвящение:
«А la mémoire de mon fils Alexandre, enlevé a l’age
de dix-sept ans par une cruelle maladie» (В память
о моем сыне Александре, унесенным в 17 лет беспощадной болезнью).
17 ноября того же 1904 г. в возрасте 85 лет
«от кровоизлияния в мозг» скончалась мать Якова Александровича, потомственная почетная
гражданка Харитина Ивановна Новикова, которая после отпевания в греческой Свято-Троицкой церкви была похоронена на старом городском кладбище [29, запись об отпевании №  18].

Вынос тела состоялся из ее дома на Гаванной
улице, 4 [51].
Вскоре после смерти матери Яков А лександрович Новиков решает продать дом на
Гаванной. В фонде старшего нотариуса Одесского окружного суда дело «О продаже Яковом
Новиковым Одесскому Коммерческому собранию
двора в Одессе» датировано 23–27 июля 1905 г.
[30], сама сделка состоялась незадолго до этого. Указанное дело, как и многие другие в этом
большом фонде, утрачено1. В собрании музея
находится бронзовая табличка овальной формы
с надписью: «Гаванная ул. № 4 Одесс. Коммерчес.
собрания».
Приведем некоторые сведения о покупателе
дома. Коммерческое собрание (или коммерческий клуб) существовало в Одессе с 1888 г. и до
переезда на Гаванную улицу находилось в разных местах — на Ланжероновской, 6 (1895), на
углу улиц Преображенской, 7 и Елисаветинской
(1900, 1902), на Ланжероновской, 28 (1905) [11,
c. 51].
К ак сообщал «Южнорусский альманах»
Ю. Сандомирского, «Коммерческое собрание
(Преображ., угол Елисаветинской) существует…
для доставления своим членам возможность проводить свободное от занятий время с удобством,
удовольствием и пользою» [62, c. 77].
Справочник «Вся Одесса» на 1913 г. приводит
следующие сведения о собрании: «Коммерческое собрание (Гаванная, 4). Существует с 1888
года и устраивает вечера и концерты для членов
и гостей. При собрании учреждена касса «Взаимопомощь», имеющая целью оказывать помощь
осиротевшим семьям своих членов и платить за
правоучение их детей.
Совет старшин. Предс. Акимович Н. В., И.о.
председ. Захария Дмитр. Ив., Казн. Стремиади
Конст. Спир. Старшины: Акимович Никл. Вас., Телал Сол. Як., Крыжановский Н. О., Сухино Н. Н. Ревиз. коммис. предс. Соловьев А. В. Чл.: Хряков М. К.,
Центеров И. А.; Викторов А. В.» [12, c. 274].
16 февраля 1906 г. совет старшин одесского
Коммерческого собрания обратился в городскую управу с прошением: «Желая разобрать
существующие во дворе коммерческого собрания
каменные службы — конюшню и каретный сарай честь имеем покорнейше просить разрешить
указанную разборку под наблюдением гражданского инженера А. Д. Тодорова. Коммерческое
собрание помещается в собственном доме на Га1

Не сохранилось подробностей этой сделки и во второй
описи указанного фонда, поскольку за 1905 г. есть только купчая книга Одесского нотариального архива по 3-й
части города, а дом на Гаванной относился к 1-й части.
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ваной улице, № 4, бывший Я. А. Новикова» [31,
л. 12].
Как же сложилась судьба семьи Новиковых?
Потомственный почетный гражданин Яков
Александрович Новиков скончался 8 мая 1912 г.
в возрасте 62 лет в лечебнице доктора Зильберберга от рака желудка [39], после отпевания
10 мая в Покровской церкви был похоронен на
Старом кладбище [32, л. 324 об. — 325].
Спустя несколько лет после его кончины
Александра Николаевна переезжает с сыновьями в Санкт-Петербург (в течение 1913–1914 гг.
она еще продолжала жить в Одессе по старому адресу (Жуковского, 8), состояла членом
Общества вспомоществования нуждающимся
курсисткам Одесских высших женских курсов
и Одесского отделения попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых [12, c. 283; 13, c. 295]).
А. Н. Новикова скончалась в Петрограде 1
1 марта 1916 г. и 13 марта была погребена на
кладбище в Александро-Невской лавре [47–49]
(на нескольких кладбищах лавры были похоронены представители семьи графов Ростовцевых,
см. «Петербургский некрополь» [52, c. 621–624]).
Есть сведения, что она похоронена на Большеохтинском кладбище.
В 1917 г. потомственный почетный гражданин Феликс Яковлевич Новиков проживал в
Петрограде в доме Аксеновой на Воскресенской набережной, 26, расположенной вдоль реки
Большая Нева [10, c. 493] (невдалеке — на Воскресенской набережной, 22 в 1910-е гг. проживал граф Яков Николаевич Ростовцев).
Другой сын, Максимилиан Яковлевич Новиков, породнился с еще одной известной одесской семьей. 10 мая 1909 г. в Покровской церкви
Одессы состоялось венчание потомственного
почетного гражданина Максимилиана Яковлевича Новикова с Варварой А натольевной
Докс, жениху и невесте исполнилось по 21 году.
Поручителями при венчании выступили: по
жениху  — потомственный дворянин Стани
слав Львович Стецкий и гвардии капитан граф
Михаил Николаевич Ростовцев (дядя жениха
по матери), по невесте  — статский советник
Виктор Федорович Докс и потомственный дворянин Михаил Анжелович Анатра [33, л. 356
об.– 357]. Варвара Анатольевна Докс родилась
в Одессе 10 мая 1888 г., 6 июня крещена в кафедральном соборе. Ее родителями были Анатолий Федорович Докс (1845–1909), член Одесской судебной палаты, и Зоя Константиновна
Ставилла1 (ум. 13 июня 1929 г. в Аккермане),
1

Встречается написание Ставилло.

дочь статского советника, одесского домовладельца Константина Ставиллы 2 . Определением
дворянского депутатского собрания от 14 ноября 1895 г. А. Ф. Докс был причислен к бессарабскому дворянству на основании полученного
им ордена Св. Владимира 4-й ст. и был внесен
в 3-ю часть дворянской родословной книги (утверждено указом герольдии Правительствующего Сената 31 мая 1896 г.) [42]. Анатолий Федорович владел землями при вотчине Молога
Аккерманского уезда Бессарабской губернии
(1 000 десятин), приобретенных его отчимом
Федором Михайловичем Гамалеей, начальником одесской таможни. Имение располагалось
в 62 верстах от Одессы, на Днестровском лимане, при нем находились виноградники.
5 января 1911 г. дворянское депутатское
собрание слушало прошение землевладелицы
Аккерманского уезда Варвары Анатольевны
Новиковой о причислении ее к роду отца и
удовлетворило просьбу. Ранее, 9 октября 1910 г.,
к роду дворян Доксов была причислена ее мать,
вдова А. Ф. Докса. В 1912 г. Новиковы проживали в доме № 19 (бывший № 13) на улице Полтавской Победы (Канатной). После событий
1917–1920 гг. М. Я. Новиков с супругой и ее
матерью осели в Аккермане, принадлежавшем
тогда королевской Румынии. В своей книге
бессарабский и румынский генеалог Г. Безвиконный отмечал, ссылаясь на архив Варвары
Максимилиановны Новиковой (г. Аккерман):
«Семья Новиковых была депортирована большевиками (1941 г.)» [35, p. 86, 224] (имелось в виду
присоединение Бессарабии к СССР).
Среди недвижимости, которой владела семья
Новиковых, были также дома: известный дом на
ул. Ришельевской и Дерибасовской (строительство которого завершилось уже после смерти
главы семейства Якова Александровича), на углу
Левашовского спуска и улицы Кондратенко (Бунина), дом на ул. Белинского, на углу ул. Новой
(Маразлиевской) и Базарной, несколько домов
на ул. Новикова (Тираспольская застава); а также три дачи.
Первая дача располагалась на Малом Фонтане. Между 1887 и 1889 г. Я. А. Новиков приобрел часть дачи у потомственного почетного
гражданина Матвея Маврокордато, ее оценка
составляла 7 463 руб. Участок представлял собой
узкую полосу земли, протянувшуюся от Мало2

К. К. Ставилла (?–1904) одно время содержал частную
гимназию, очень популярную в городе, в которой воспитывались многие известные одесситы. Ему принад
лежали дома по Канатной улице, 13 и 13-а, в первом из
них проживала семья Доксов.
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оценка составила 17 202 руб. (1885), 19 397 руб.
фонтанской дороги (позднее — Французского
(1885–1889) и 14 334 руб. (1891–1893). После
бульвара) до моря вдоль Двенадцатого переулка
кончины Александра дачу унаследовал его сын
(ныне пер. Верещагина). В 1910-е гг. адрес этой
Яков Новиков.
дачи — Французский бульвар, 77, ныне же это
Третья дача, принадлежавшая сперва Алектерритория санатория им. Чкалова (Французсандру, а затем Якову Новиковым, располаский бульвар, 85). От этой дачи остались тольгалась в районе нынешнего поселка Таироко некоторые хозяйственные постройки, расво в местности, которая называлась «Хутора
положенные недалеко от входа в «Ваш сад», и
при городском выгоне», и в 1880 –1890-е гг.
высокая красивая белая мраморная колонна на
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21.08.1892 г.)», на
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19 листах [34].
Новиковым часВензель на потолке
З акончить
тями у разн ы х
статью мы решилиц. Первая  — в
ли упоминаем одного факта из биографии арпериод 1883–1884 гг. у потомственной почетхитектора Гонсиоровского, построившего дом
ной гражданки Марии Морозовой, а вторая —
Новиковых на ул. Гаванной. Первым на него
20 сентября 1885 г. за 975 руб. у вдовы одесобратил внимание наш коллега Александр Арского купца 1-й гильдии Екатерины Ивановны
кадьевич Свирса. Почему-то распространено
Вагнер в виде трех смежных участков земли,
мнение, что Феликс Викентьевич скончался
значащихся как хутор «близ Среднего Фонтана,
5 апреля 1891 г. на «станции Обь в Тамбовской
напротив Лагерного поля под № 18, 20 и 121» в
губернии, Россия». На самом же деле он сконграницах дач Заля, самого Новикова, Фольчался во французском городе Оби (фр. Auby),
кмана и «дорогой, ведущей на хутор Вагнер»
расположенном в регионе Нор-Па-де-Кале,
(будущая улица Посмитного). Эта местность
департамент Нор, кантон Орши. Подтвержименовалась сперва как «дачи по дороге к Мадением тому являются незаслуженно краткие
лому Фонтану» (1880–1890-е гг.), а затем  —
упоминания о его кончине, опубликованные в
«дачи по дороге к Среднему Фонтану» (1890-е
крупных одесских газетах «Одесский вестник»
гг.). Оценка дачи составила 4 050 руб. (1885 г.),
и «Одесский листок», которые мы приводим
а когда ее территория после покупки участниже:
ка у Вагнер была значительно расширена, ее
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«15-го апреля, в г. Оби, во Франции, скончался архитектор Ф. В. Гонсиоровский, трудившийся в нашем городе около 40 лет и руководивший
сооружением многих частных и общественных
зданий в Одессе. Этот замечательный и выделяющийся деятель, между прочим, соорудил и Строгановский мост [43]».
«15 апреля скончался в Оби (Франция) на 77
году жизни небезызвестный в Одессе архитектор Фел. Вик. Гонсиоровский. Ф. В. родился в
Варшаве и там получил превосходное образование. Полюбив архитектуру, он сперва отправился изучать ее в Париж, а оттуда в Рим, где,
пробыв 6 лет, закончил свое образование. Будучи
приглашенным в 50-х годах в Одессу местным домовладельцем Березовским, для постройки здания на Надеждинской ул.1, Ф. В. остался здесь
жить. Уже первыми своими работами Ф. В. Гонсиоровский зарекомендовал себя талантливым

архитектором и вскоре сделался популярным.
К нему поступали заказы не только от одесситов, но и от жителей других городов. Особенно
много построил покойный зданий в Подольск.
губ. — у Браницкого, Сабанских и др. Ф. В. несколько лет состоял в Одессе на городской
службе и в то время выстроил Строгановский
мост. Последней работой Гонсиоровского была
постройка многоэтажного дома Ралли, на углу
Дерибас. и Ришельевск. ул. Месяцев 6 тому назад
Ф. В. покинул Одессу, уехав во Францию к своему сыну, состоящему там директором большого
химического завода…» [44].
Автор выражает благодарность за помощь в
работе над статьей: С. А. Желяскову, В. В. Морозану (Санкт-Петербург), Е. А. Румянцеву
(Кишинев), А. А. Свирсе (Санкт-Петербург),
А. С. Фридману, А. А. Шумкову (Санкт-Петербург).
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Novikov family house on 4 Havannaya str., and architect F. Gonsiorovsky
S. Reshetov, L. Izhyk
The article is dedicated to the history of the mansion situated at 4 Havannaya str, which houses today the Odessa
Regional History Museum, as well as to the history of the Novikov family, Odessa entrepreneurs, for whom the house
was actually built. The article also gives a new information about the biography of the architect F. Gonsiorovsky.
Keywords: 4 Havannaya str; the Novikov family; Gonsiorovsky.
Keywords: 4 Havannaya str; the Novikov family; Gonsiorovsky, museum.
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Забытый памятник истории:
здание Попечительного комитета об иностранных
поселенцах Южного края России в Одессе
В статье представлена информация о местонахождении здания Попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного края России в Одессе, до сегодняшнего дня не локализованного. Дом является
памятником архитектуры и истории местного значения, но по другому факту.
Ключевые слова: здание Попечительного комитета, дом Швенднер, Одесса, памятник истории, иностранные колонисты, Юг Украины.

Долгое время исследователи немецких поселений Юга Украины задаются вопросом, где в
Одессе находилось их главное управление, занимавшееся становлением и опекой сельскохозяйственных колоний в обширном регионе.
Образованный в 1818 г. как административное
и хозяйственное учреждение, Попечительный
комитет управлял всеми иностранными колониями в пределах Херсонской, Екатеринославской,
Таврической губерний и Бессарабской области,
являясь, по сути, ведомством региональным и
многофункциональным. Его опека распространялась на поселян различных национальностей –
немцев, болгар, греков, сербов, шведов, гагаузов,
румелийцев, швейцарцев, евреев-земледельцев.
Помимо обустройства колоний и содействия их
хозяйственной деятельности, комитет обладал
функциями контрольными, фискальными, полицейскими, судебными и расправы [17, с. 5].
Под его наблюдением находилось образование
колонистов. Его надзору подлежало имущество
евангелическо-лютеранских церквей в колониях края [10, с. 120]. Результаты усилий комитета
были широко известны.
Строение, о котором пойдет речь, – жилой
дом с административными помещениями, главным фасадом выходящий на Пушкинскую, в
промежутке улиц Успенской и Базарной, под
№  44. Двухэтажное с полуподвалом, сдержанное в декоре, но весьма привлекательное здание, выстроено архитектором К. О. Даллаква.
Сегодня оно является памятником архитектуры
и градостроительства местного значения, но известно исключительно как «дом государственных имуществ» [12, с. 111; 16, с. 50], поскольку в
© Айсфельд О. В., 2016

последней четверти XIX в. и начале ХХ в. в нем
размещалось Херсонско-Бессарабское губернское управление государственными имуществами соответствующего министерства [1, стб. 271].
Одновременно это памятник истории местного
значения. Обоснованием этому послужил факт
проживания в доме в 30-е гг. прошлого века академика В. И. Липского.
40-летняя, вплоть до революции, фиксация в
справочниках как Управления государственными имуществами завуалировала предыдущую
историю здания. Оно действительно являлось
недвижимостью Министерства государственных имуществ, но до 1877 г. его занимало другое
учреждение. Дом приобретался в казну непосредственно для Попечительного комитета об
иностранных поселенцах Южного края России,
который с 1837 г. подчинялся этому министерству.
В 1834 г., переместившись из Кишинева в
Одессу как место, расположенное ближе к центру колоний, Попечительный комитет занял дом,
в котором находилась Одесская контора иностранных поселенцев, с этого года упраздненная
(история этого здания абсолютно неизвестна).
Со временем штат комитета увеличился, и появилась потребность в новом помещении.
14 декабря 1848 г. «жена капитана 2-го ранга
Валентина Швенднер1 продала Министерству
1

Валентина Францевна Швенднер (?–1884), жена Александра Игнатьевича Швенднера (?–1859), впослед
ствии контр-адмирал; мать А лександра Швенднера
(1848–1912), архитектора и инженера, городского общественного деятеля (см.: Решетов С., Ижик Л. Григорий
Маразли. Честь паче почести. – Одесса: ТЭС, 2012. —
С. 135–136).
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государственных имуществ Попечительному
комитету об иностранных поселенцах Южного
края России собственный свой двор и строения»,
в числе которых значились: «плановый вновь отстроенный в черте каменный двухэтажный дом,
отдельный двухэтажный каменный флигель,
цистерна, галерея в земле под каменным сводом».
Кроме этого, на участке оставались заготовленные строительные материалы и «до ста чугунных
квадратных в один аршин плит» [3, л. 2–2 об.].
Все это было приобретено в казну за 20 тыс. руб.
серебром, часть которых выручили от продажи
бывшего конторского дома. По какой причине
владелица избавилась от своей собственности,
неизвестно. Изначальной постройкой дома как
частного можно объяснить наличие на фасаде
административного здания балконов, не свойст
венных казенным заведениям.
По данным В. Пилявского, дом построен в
1850-е гг. архитектором К. О. Даллаква. Из документов Попечительного комитета видно, что
в 1849 г. учреждению были выделены деньги на
строительство нового здания. Видимо, на купленном участке требовались дополнительные
пристройки в соответствии с потребностями нового владельца. Возможно, именно тогда в глубине двора был возведен дополнительный флигель.
Вместе с тем известно, что окончательная отделка строений была осуществлена по предписанию правительства за счет государственных
средств [3, л. 2 об.], а перестройка и исправления
в доме комитета фиксируются еще и в 1855 г. [6].
В конце 1849 г. Попечительный комитет
обратился в редакцию газеты «Одесский вест-

ник» с просьбой поместить объявление о сдаче
в аренду или продаже занимаемого им дома в
связи с перемещением канцелярии в новое здание [4, л. 1–4].
Это здание, располагавшееся на Итальян
ской улице, ближе к Успенской, во II части города, хорошо видно на плане Одессы, изданном
в 1867 г. [13]. Четырехугольное, замкнутое по
периметру строение с внутренним двором – характерно для творчества архитектора Даллаквы.
Также виден проход внутрь квартала. О доме
комитета на Итальянской (в 8-м квартале) упоминает известная «Одесская старина» [9, с. 33].
Это действительно восьмой по счету квартал
на четной стороне улицы. В путеводителе по
городу 1875 г. на Итальянской улице, в квартале ХХХVIII, второй от Успенской улицы дом
№  48 значится как «Попечительного комитета
колонистов Южной России» [15, с. 35]. На плане 1894 г. в том же квартале ХХХVIII показано
здание «государственных имуществ» [14].
Часть строений, принадлежавших комитету,
была жилой. По всей вероятности, они предназначались для проживания собственных чиновников. Никаких современных тому времени
описаний внешнего вида дома или его внутреннего интерьера пока обнаружить не удалось.
В марте 1871 г. здание пострадало во время еврейского погрома [7, л. 1–2].
В 1871 г. произошло реформирование Управления колониями Юга России, которые
перешли в ведение губернских учреждений.
Необходимость в Попечительном комитете
отпала, он подлежал упразднению, но продол-
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земли. Накануне упразднения комитету были
жал работать еще до 1877 г., поскольку заверподведомствены 523 поселения на казенных,
шал ведение текущих дел. В 1872 г. последний
собственных и арендованных землях с площапопечитель колонистов В. Эттингер писал, что
дью около 2 млн десятин.
«ныне занимаемый Попечительным комитетом
В бытность Попечительдом есть, несомненно, соб
ного комитата в этих стественность казны» [3, л. 3].
нах председательствовали
К тому же в ведении конезаурядные люди: барон
митета пока оставались
Федор фон Розен (1848–
39 еврейских колоний, на1854), барон Павел  Местходившихся в Херсонской
махер (1854–1856), который
и Екатеринославской гув последствии исполнял
берниях, преобразование
должность одесского грауправления которыми продоначальника (1857–1861),
изошло гораздо позже. В
Владимир Иславин (1856–
1877 г. эти поселения пере1858), А лександр Гамм
шли в ведение Херсонско(1858–1866), Федор фон
Бессарабского губернского
Лизандер (1866–1867), Влауправления государствендимир фон Эттингер (1867–
н ы ми иму ществами [8,
1877). Учреждение посещас. 482], которое как преемли официальные лица.
ник заняло дом ликвидироВ штате Комитета, пованного комитета. В спрамимо прочих слу жащих,
вочниках конца XIX в. это
состояли архитектор, земучреждение фигурирует то
лемер, лекарь, ветеринар,
под №  46, то под № 48 по
Фрагмент плана (1867)
переводчик, арх ивариус.
улице Пушкинской (его упСреди чиновников – неберавляющими были И. Тизызвестные для Одессы лица: Василий Карейхеев (1877–1883) и С. Сомов (1883-?).
ша, Александр Бален-де-Балю, Александр АнВ 1894 г. Министерство государственных имудре, Ипполит Лагорио, Александр Цуркан и др.
ществ было преобразовано в Министерство земБолее 15 лет Попечительный комитет официледелия и государственных имуществ. Участок
ально издавал газету «Собеседник для немецких
и строения оставались в его владении, а управпоселенцев Южной России» («Unterhaltungsblatt
ление продолжало свою деятельность. В начале
deutsche Ansiedler im südlichen Rußland»). ИзХХ в. профильное министерство реформировали
дание было ориентировано
в Главное управление земна потребности поселенцев
леустройства и земледелия.
в информации в сфере веЕго губернское подразделедения сельского хозяйства и
ние в Одессе (Управление
сыграло значительную роль
земледелия и государственв распространении среди
ных имуществ) находилось
них специальных знаний.
по адресу Пушкинская, 44
На протя жении всего
[2, стб. 342; 11, с. 271].
периода существования в
Чтобы представить, наюжном регионе колониальсколько масштабной являного ведомства (с 1800 г.) в
лась деятельность Поперезультате обширной перечительного комитета и что
писки и делопроизводства
находилось в его ведении,
его структур формировалдостаточно назвать несколься значительный арх ив,
ко цифр. По данным 9-й реФрагмент плана (1894)
который отложился в Повизии (1850) в Новороссийспечительном комитете. По всей видимости, он
ком крае и Бессарабской области насчитывалось
размещался в просторных полуподвальных по217 иностранных колоний с населением 215 тыс.
мещениях этого здания. Сегодня более 15 тыс.
душ обоего пола. В 1866 г. на этой территории
дел сохраняются в Государственном архиве
располагались 360 иностранных колоний, за
Одесской области и являются незаменимым
которыми числилось более миллиона десятин
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источником для изучителя колонистов
чения истории СеверСамуила Контениуса
ного Причерноморья
[5, л. 1]. Его изобраи его многонациожение ныне хранится
нального населения.
в Одесском историкоГосударственный аркраеведческом музее.
хив Одесской обласВозмож но, в этом
ти и Геттингенский
здании были собраны
исследовательский
портреты и других его
центр (Германия) в
руководителей, как
свое время провели
это было принято.
фронтальный проТрудно переоцесмотр всех сохранивнить значение этого
шихся дел с целью их
учреждения, хотя и
описания и составлене все проистекало
ния аннотированных
в эти х стенах без
Здание на ул. Пушкинской, 44 (полуподвал). 2014 г.
указателей к фонду.
укоризненно. ОднаСемь томов, охватыко деятельность его
вающие период с 1800 по 1844 г., опубликованы.
прочно вплетена в историю обширного региона
Для Попечительного комитета в 1854 г. его
и Одессы. Хочется надеяться, что новые сведепредседатель – барон Местмахер – предписал
ния о здании привлекут внимание и окажутся
разыскать в колониях портрет первого попевостребованными.
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Forgotten monument: the building of the Guardianship Committee for Foreign Settlers in Southern Russia in Odessa
O. Eisfeld
The author gives information about the location of the building of the «Guardianship Committee for Foreign
Settlers in Southern Russia» in Odessa, previously unknown. The building has been given a «listed status», as a
«monument of local architecture and history», but due to a different reason.
Keywords: «Guardianship Committee for Foreign Settlers in New Russia», the Shvendner’s house in Odessa,
monument of local architecture and history, foreign settlers, South of Ukraine.
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Три медали Микеланджело Петтинато
из фондов Одесского археологического музея
В нумизматическом собрании Одесского археологического музея НАН Украины хранятся три итальянские медали с именем Микеланджело Петтинато. Семейство Петтинато эмигрировало из Италии в Одессу,
где в конце XIX — начале XX в. занималось торговлей. Негоциант М. Петтинато был награжден серебряной
медалью Миланской Всемирной выставки 1906 г. и бронзовой медалью II Сицилийской сельскохозяйственной выставки 1907 г.
Ключевые слова: Одесский археологический музей, коллекция медалей, негоциант Микеланджело Петтинато, Всемирная выставка в Милане 1906 г., Сицилийская сельскохозяйственная выставка 1907 г.

В настоящее время в Одесском археологигосударства), Итальянское благотворительное
ческом музее НАН Украины (далее  — ОАМ)
общество в Одессе (за 45-летнюю филантропихранится более 2 тыс. медалей и жетонов, значескую деятельность), Одесское училище Рим
чительная часть которых поступила из Мюнцкаско-католического общества (за представленные
бинета Одесского общества истории и древносработы учеников-итальянцев) и одесский неготей, о чем свидетельствуют записи в протоколах
циант Микеланджело Петтинато (за развитие
Общества.
международных торговых отношений) [4, с. 149].
Во время работы с коллекцией внимание приВ конце XIX — начале X X в. члены семьи
влекли три итальянские медали начала XX в. с
Петтинато жили в Слободке-Романовке на уливыгравированным на них
це Рапалова (Г. Петтинато
именем Микеланджело
в доме № 3, М. ПеттинаПеттинато. Хотя целью
то  — № 5, Л. Петтинанашей работы была пубто  — № 15) [1, с. 176]. К
ликация медалей музея,
сожалению, не удалось
нас не могла не заинтенайти в Государственном
ресовать и личность их
архиве Одесской области
владельца.
рукописные материалы
В книге «История
Всероссийской переписи
Одесских выставок» ее
1897 г., где приводятся
авторы, В. Г. Денисов и
данные по нечетной стоЮ. А. Никитин, не тольроне этой улицы. В списко рассказывают о выке одесских купцов 1859 г.
ставках, проводившихся
фамилия Петтинато не
в нашем городе, но такуказана. Это позволяет
же приводят данные об
предположить, что семья
одесситах, получивших
Петтинато эмигрированаграды за рубежом. В
ла в Одессу во второй поРис. 1
Приложении приводится
ловине XIX в. Оcтается
сообщение из «Одесского
невыясненным и вопрос
листка» о награжденных на Всемирной выставо том, из какого города Италии они прибыли.
ке 1906 года в Милане. Наград выставки были
Ответить на него могли бы помочь сведения, соудостоены: вице-консул Италии в Одессе Сильдержащиеся в метрических книгах. Но все докувио Коццио (за труд по истории Итальянского
менты католических храмов накануне оккупа© Кокоржицкая Т. Н., Корпусова И. В., 2016
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Фирма «М. Петтинато и К°» занималась имции Одессы в 1941 г. были вывезены в Саратов
портом пороха и дроби. Рекламу фирмы можно
и так и не были возвращены в Государственный
увидеть в справочнике «Вся Одесса» Л. А. Лиархив Одесской области. Происхождение фамисянского [2, с. 577]. Помимо этого, Микеланлии Петтинато связывают с Югом Италии —
джело вместе со своим компаньоном Камилло
Сицилией. Возможно, именно оттуда приехали
Ивановичем Бассо владел магазинами по проПеттинато.
даже фруктов из Италии и российских, а также
В конце XI X в. Одесса была третьей по
зарубежных вин [8, с. 142; 9, c. 157]. Имя Микечисленности расселения итальянцев городом
ланджело значится и в списке одесских купцов,
Российской империи. По данным переписи,
учредителей Интернационального товарищеспроводившейся 1 декабря 1892 г., среди 992 итатва, цель которого записана в его Уставе: «для
льянцев Одессы 591 человек родился в Украиторговли разными колониальне [5, с. 63]. Детей, родившихся в
ными и иными иностранными
смешанных браках, часто креститоварами и фруктами, а равно
ли по православному обычаю. В
и для вывоза за границу разных
метрической книге Вознесенской
продуктов России» [7, с. 3].
мещанской церкви за 1911 г. нами
Деятельность М. Петтинато
была найдена запись о крещении
не ограничивалась только заАнны Петинати, родители котонятием торговлей. Одесса была
рой записаны как православные
первым городом Российской им[6, с. 140]. Видимо, при записи в
перии, где в 1863 г. было создано
фамилии допущена ошибка, что
Итальянское благотворительное
нередко случалось с именами и
Рис. 2
общество, задачей которого стафамилиями иностранного происла помощь соотечественникам,
хождения. В пользу такого нашеэмигрировавшим в наш город. Микеланджело
го предположения свидетельствует то, что имя
принимал активное участие в его работе и в
крестной, согласно записи, Анна Гаэтановна
начале прошлого века занимал должность виПетинати, являвшаяся итальянской подданце-председателя Общества [3, с. 413–414].
ной. В списках же купцов Одессы начала XX в.
Революция 1917 г. заставила многих предупоминается владелец ресторанов Гаэтано Фиставителей итальянской общины Одессы, бролиппович Петтинато [8, с. 82; 9, с. 91]. Вероятно,
сив свое имущество, покинуть Россию. Кто-то
и в запись имени отца крестившейся девочки
вернулся в Италию, кто-то отправился в другие
вкралась ошибка, что дает нам возможность
страны. В книге итальянской исследовательпредположить, что она дочь Микеланджело.

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

ницы Аньезе Аккатоли «Revoluzionari, intellettuali, spie: i russi nel documenti del Ministero degli
Esteri Italiano» приведен документ, автором которого является Генеральный консул Итальянского королевства в Одессе 30-х гг. ХХ в. Карло
Бардуцци. Перевод этого Меморандума, адресованного министру иностранных дел Италии
графу Галеаццо Чиано ди Кортеллаццо, с комментариями к нему, был опубликован в четвертом номере «Всемирных одесских новостей» в
2015 г. К. Бардуцци приводит список итальянских семей Одессы, понесших материальный
ущерб в результате прихода к власти большевиков. Упомянуты в нем и купцы Петтинато
[10, с. 8].
Две медали с именем М. Петтинато, хранящиеся в Одесском археологическом музее НАН
Украины, были выпущены для Всемирной выставки в Милане, которая проходила с 28 апреля
по 11 ноября 1906 г. и была приурочена к открытию Симплонского тоннеля, соединившего Италию и Швейцарию. Обе эти медали изготовлены
по эскизу известного итальянского скульптора,
художника и медальера Джаннино Кастильони
(1884–1971) в медальерной мастерской «Стефано
Джонсон», которой в 2016 г. исполняется 180 лет
и чья продукция известна не только в Италии,
но и далеко за ее пределами.
Первая из этих медалей, изготовленная из
серебра с позолотой, была присуждена М. Петтинато, за развитие международной торговли.
Вторая медаль — односторонняя с креплением на оборотной стороне. Вероятно, такие медали выдавались награжденным для крепления
на стенде.

Третья медаль  — награда, полученная
М. Петтинато на Второй сицилийской сельскохозяйственной выставке, проходившей в Катании с 14 апреля по 1 декабря 1907 г. Известный
скульптор Турилло Синдони (1868–1941) выиграл конкурс на лучший эскиз наградной медали, которую изготовил гравер Бьянко Мотта.
Медали:
1. Инв. № 41996.
Аверс. Между ветвями лавра аллегорическая
женская фигура, сидящая 3/4 влево, целует
в лоб рабочего.
Вверху слева внутри щита:
LABOR / SCIENTIA AV XILIO / GLORIA
CONSEQVITVR.
Слева у края надпись курсивом: GIANNINO
/ 1906.
Внизу справа:
RIPRODVZ. INTERDETTA (рис. 1).
Реверс. Лавровое дерево перед павильоном
выставки.
Под изображением:
ESPOSIZIONE / INTERYFZIONALE / MILANO 1906.
Внизу слева:
S. JOHNSON CA INC.
Наверху гравировка:
Cav. / MICHELANGELO PETTINATO / ODESSA
(рис. 2).
На гурте: ARGENTO
Серебро. Позолота. 61 мм. 114 г.
2. Инв. № 41592.
Аверс. Под изображением:
ESPOSIZIONE / INTERNAZIONALE / MILANO. 1906.
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Наверху гравировка:
Cav. / MICHEL ANGELO PETTINATO /
ODESSA (рис. 3).
Реверс. Крепление в виде «усиков» (рис. 4)
Бронза. 61 мм. 96,2 г.
3. Инв. № 41594.
Аверс. А ллегорическая фигура женщины,
сидящей вправо. Справа от нее крестьянин
вспахивающий землю плугом. Вдали вулкан
Этна.
Круговая легенда: II ESPOSIZIONE AGRICOLA SICILIANA 1907. Внизу: CATANIA
(рис. 5).
Реверс. Покровительница Катании Святая
Агата, сидящая на слоне, влево. Под изображением в фигурной рамке гравировка:

CAV. / MºPETTINATO.
В левом нижнем углу рамки: BIANCO (гравер
Bianco Motta).
Внизу: символ Сицилии — тринакрия (разновидность трискелиона, в центре которого
женская голова со змеями).
Вокруг лавровые ветви (рис. 6).
Бронза. 47 мм. 50,28 г.
Очевидно, что, эмигрировав в Одессу, Микеланджело Петтинато не утратил связи со своей
родиной. Об этом свидетельствует и его участие в итальянских выставках. К сожалению, не
сохранились сведения о времени и обстоятельствах поступления этих медалей в музейную
коллекцию.
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Three medals of Michelangelo Pettinato from the collection of the Odessa Archaeological Museum
T. Kokorzhytska, I. Korpusova
The numismatic collection of the Odessa Archaeological Museum contains three italian medals with the name
of Michelangelo Pettinato. The Pettinato family who immigrated from Italy to Odessa in the late 19th-early 20th
century worked in commerce. The merchant M. Pettinato has been awarded with the silver medal of the Milan
International Exhibition of 1906 and the bronze medal of the Sicilian Agricultural Exhibition 1907.
Keywords: Odessa Archaeological Museum, collection of medals, merchant Michelangelo Pettinato, Milan International Exhibition of 1906, Sicilian Agricultural Exhibition 1907.
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Комплекс наступательного индо-персидского оружия
из коллекции Одесского историко-краеведческого музея
В данной статье рассмотрено восточное наступательное оружие из коллекции Одесского историко-краеведческого музея. Все описанное оружие происходит из индийского и персидского регионов и датируется
периодом XVIII — начала XIX в.
Ключевые слова: Индия, Персия, оружие, музейная коллекция, мечи, кинжалы, топоры, булава.

Коллекция оружия Одесского историкокраеведческого музея насчитывает около 1500
единиц хранения и хронологически охватывает
период с XIV по XX в. Большая часть предметов
была передана из Одесского археологического
музея, который является правоприемником
Императорского Одесского общества истории
и древностей, члены которого собирали, а также
дарили предметы из личных коллекций в музей
при обществе. Также в 20-е гг. ХХ в. были национализированы многие частные собрания,
которое, в свою очередь, пополнили музейные
коллекции.
Значительную часть коллекции составляет восточное оружие. Собственно азиатский
континент населен многочисленными народами, которые либо слишком долго пребывали в
изоляции от остального мира, либо вследствие
завоеваний попали под культурное влияние
других народов, что в свою очередь привело к
возникновению огромного разнообразия во
оружения. Это затрудняет, а порой делает и
вовсе невозможным точное определение и датировку предметов.
Один из самых больших восточных регионов — Индия. Это огромный субконтинент с богатой и сложной историей. Это место пересечения и смешения различных культур, поскольку
Индия вела торговлю и войны. Единственным
путем проникновения туда долгое время был
только северо-западный путь, откуда и приходили различные завоеватели, а покинув — оставляли свой след в ее культуре.
В VII–VIII вв. в северные районы Индии
пришли арабы и принесли новую религию —
ислам. Созданное ими в XIII в. государство —
© Федорук Н. В., 2016

Делийский султанат просуществовало около 300
лет. В результате взаимовлияния индуистской и
мусульманской традиций в этот период начинает складываться индо-мусульманская культура.
Арабское влияние проявило себя и в оружейном
искусстве. (Хотя стоит отметить тот факт, что
минимальным их влияние было в южных районах Индии).
В XVI в. ферганский эмир Захир ад-Дин Мухаммад Бабур покорил Афганистан, а после в
1526 г. нанес поражение Делийскому султанату
и объявил себя императором; он положил начало новой династии, ставшей известной как
Великие Моголы. Расцвет Империи Моголов
приходится на правление Акбара, разумеется
это и период расцвета оружейного искусства.
В конце XVII — начале XVIII в. империю
охватил глубокий кризис, ослабление власти
спровоцировало в 1739 г. вторжение Надиршаха, который захватил Дели и после вывез
в Персию огромнейшую добычу. Все последующие годы все споры за обладание столицей решались с помощью оружия. Пока шли
сражения между маратхами и афганцами, в
Индию прибыли новые силы; едва утвердившись на Юге Индии, французы и англичане
начали расширять свои владения. После падения Империи Великих Моголов их территория
перешла под владычество Великобритании.
В результате подобных контактов Индия как
поделилась своими достижениями, так и переняла много нового, что, в свою очередь, касательно оружия усложняет возможность точной
атрибутации.
Как уже видно из всего вышеописанного,
Индия перенимала и брала на вооружение раз-
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личные виды оружия, которые для европейцев,
вероятно, покажутся необычными. Хотя история изготовления оружия в Индии имеет и свою
многовековую историю. Восток, в целом, всегда
славился своими клинками, особенно из дамасской и булатной стали.
Репутация дамасских клинков была широко известна, и это при том, что металл для них
привозили из Индии. Вутц, или же индийская
сталь, вывозилась из Катча в порты Персид
ского залива, также сталь покупали и османы.
В настояще время секреты изготовления дамасской стали не известны, тайны древних мастеров канули в Лету вместе с ними. Персидских
ремесленников часто нанимали на службу к
индийским правителям или же наоборот, поэтому сложно определить точное происхождение оружия (к примеру, клинок меча мог быть
персидским, а оправа изготовлена индийскими
мастерами).
Характерной чертой индийского оружия
было преобладание металла над другими материалами. Индийские мастера в совершенстве
владели всеми известными техниками художественной обработки металлов. Предметы
вооружения украшались чеканкой, резьбой,
гравировкой, филигранью, эмалями, инкрустировались драгоценными камнями. Искусство
эмали пришло в Индию из Ирана, где и получило широкое распространение.
Также популярным в Индии было украшение
рукоятей кинжалов и приборов ножен драгоценными камнями. В поверхности украшаемого материала вырезались глубокие гнезда, куда
вставлялись драгоценные камни. Данный способ крепления характерен именно для Индии,
к примеру, турецкий способ представляет собой крепление в высоких кастах. Драгоценные и
полудрагоценные камни ценились за богатство
красок, поэтому алмазы, изумруды и рубины
вставляли в эмали, применяли и различные полудрагоценные камни. В империи Великих Моголов очень ценилась шпинель, которая хотя по
цвету и была очень похожа на рубин, но встречалась гораздо реже.
Для рукояти и оправы ножен часто использовали белый и зеленый нефрит. Для отделки
применяли яшму, перламутр, рог, моржовую и
слоновую кость, а также парчу, расшитую золотой нитью.
Использовали для украшения и стекло.
К примеру, рукояти кинжалов в Синде изготовляли из прозрачного стекла, имитирующего горный хрусталь. Для имитации изумрудов
использовали стекло зеленого цвета.

Еще одним основным элементом прикладного искусства во времена Моголов, которым
украшали оружие, был растительный орнамент. Помимо него использовали изображения
божеств, зверей, военных и охотничьих сцен
(у персов, шиитов нет запрета на изображение
людей и зверей), а также надписи, как правило,
цитаты из Корана и знаки, служащие талисманами, имя мастера или владельца, год или имя
правителя, во время правления которого оружие
было изготовлено. Хотя к надписям стоит относиться очень внимательно, поскольку во все
времена изготовляли подделки и часто подписывались именами известных мастеров.
Для ножен индийские мастера также применяли различные материалы, в том числе и драгоценные породы дерева. Ножны могли покрыть
лаком, отделать бархатом. Кожаные ремни для
мечей украшались богатой вышивкой, тиснением.
И хотя индийские, также как и персидские
мастера достигли больших успехов в украшении оружия, все же лучшим оружием считалось
не то, что было богато украшено. Как правило,
боевое оружие не имело никаких лишних деталей, разве что орнамент в низком профиле или
же цитаты из Корана, которые должны были
благословлять как оружие, так и его владельца.
Собственно коллекция Одесского краеведческого музея ценна и как раз очень интересна
тем, что в ней представлены образцы сугубо
боевые, а не парадные, и включает следующие
категории наступательного вооружения: мечи,
кинжалы, топоры и булавы.
Мечи
В коллекции имеется два меча XVIII — начала XIX в., хотя сразу стоит отметить тот факт,
что в обозначенный период мечами как оружием практически не пользовались. Предположительно их изготовляли как дань традиции в
каджарскую эпоху, правда, не совсем ясно, что
именно они возродили; исламские прямые мечи
XV в. или же ахименидские. (В научных кругах
до сих пор относительного этого вопроса ведутся дискуссии). Традиционно эти мечи называют
«Мечи Возрождения». Поскольку клинок и эфес
могли изготовляться отдельно, а не сразу одним
мастером, их стоит рассматривать отдельно.
Первый из двух мечей [1] (рис. 1, б) датируется XVIII в. Имеет прямой широкий клинок с ребром жесткости. Общая длина меча —
95,5 см; длина клинка — 77,5 см, ширина — 5 см.
Вся полоса клинка покрыта надписями, а также
изображениями двух фигур: Аквин-дева, пер-
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Рис. 1:
а, б – «Мечи Возрождения»;
в – джамадхар (катар);
г – ханджар;
д – джамбия

сонажа из персидской мифологии, у рукояти и
выше — погрудного изображения одного из пророков. Аналогичное изображение пророка есть
на ханджаре, который будет рассмотрен ниже,
хотя стиль оформления и техника предполагают
происхождения данного клинка меча и ханджара
из одного центра или мастерской. Эфес такого
меча называется полуар; его рукоять приталена
вверху и внизу, а в середине расширяется (аналогична рукояти индо-мусульманского эфеса). От
крестовины к клинку спускается перекрестие.
Концы крестовины фигурные, изготовлены в
виде растительных завитков. Навершие сферическое, в виде отростка. Эфес полностью металлический, без каких-либо украшений.
Второй меч [2] происходит с территории
Белуджистана и датируется XIX в. (рис. 1, а).
Клинок уже, чем у вышеописанного, имеется
дол. Острие несколько закруглено. Рукоять ровная, округлая в сечении, расширяется к острию.
Поверхность рукояти обтянута змеиной кожей.
Навершие четырехгранное вытянутое, на одной
стороне имеется массивная заклепка с грибовидной шляпкой. Перекрестие отсутствует. Также сохранились ножны. Деревянные, обтянутые
кожей темного цвета, с тисненым орнаментом в
виде концентрических кругов. Прибор ножен и
оковки стальные.

Кинжалы
В коллекции представлено несколько видов
боевого индо-персидского короткоклинкового
оружия, и очень специфических форм.
Одним из самых известных и необычных
видов оружия из коллекции является — джамадхар. В европейской же традиции его, как
правило, обычно называют катар или куттар.
По своему существу — катар оружие сугубо индийское, и встречается он только на территории
современной Индии в XVIII–XIX вв. Самые старые образцы, известные на сегодня, датируются XVI в. По письменным источникам (термин
«катар») его появление относят к XIII в., хотя
стоит отметить тот факт, что данный термин
обозначал довольно широкий спектр рубящего
оружия, поскольку встречался во многих языках
Индии [3].
Это кинжал оригинальной конструкции,
с горизонтальной рукоятью наподобие буквы
«Н», расположенной перпендикулярно лезвию
(или прямая гарда, поперечная рукоять). Длина
клинка сильно варьируется от 8 см до почти 1 м.
Клинок широкий, треугольной формы.
Существовало большое количество разновидностей катаров, иногда самых причудливых
форм. Катары бывали с прямым или изогнутым
клинком, встречались экземпляры с двумя, тре-
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мя и даже более лезвиями. Оригинальной разновидностью являлся катар с раскрывающимися
клинками. Клинки составляли одно целое в
сложенном виде и раскладывались на три части в раскрытом. У некоторых разновидностей
катаров сверху прикреплялся защитный щиток.
Такая модель приближалась по конструкции к
индийскому мечу  — пате. Встречались даже
катары, внутри которых был спрятан кинжал
поменьше.
Катар из коллекции [4] (рис. 1, в). имеет металлическую горизонтальную рукоять, боковые дужки которой несколько отогнуты наружу. Лезвие в средней части сравнительно уже;
плоское в сечении, а острие — округлое. Лезвие
клинка с рукоятью соединено при помощи одной заклепки. Общая длина катара — 48,5 см,
длина клинка — 27 см, ширина — 4 см.
На полотне лезвия клинка кинжала у рукояти с обеих сторон имеется украшение в виде
растительного орнамента из цветов и листьев
в неглубоком рельефе. Как правило, к катару
прилагались и ножны, но у данного кинжала
они отсутствуют.
Ножны для катара обычно изготовлялись из
дерева, реже из слоновой кости или нефрита.
Их обтягивали парчой, кожей или украшали
металлическими оковками. Ножны боевых
кинжалов были деревянные или металлические, просто обтянутые кожей, реже с тисненым
орнаментом.
В коллекции представлены еще да вида кинжалов: джамбия и ханджар.
Джамбия — кинжал с изогнутым клинком.
Исконно арабский, но широко распространившийся во всех странах, где проживали арабы.
Но несмотря на общие черты, джамбия, изготовленные в разных странах, отличаются друг от
друга как декоративными деталями, так формами рукояти, клинка. Индийские и персидские
джамбия считаются самыми качественными и
красивыми.
Джамбия [5] из коллекции (рис. 1, д) не
имеет никаких декоративных деталей. Рукоять
изготовлена из дерева с полировкой, скреплена при помощи двух металлических заклепок
и имеет так называемую форму «песочных часов» (чаще навершие изготовляли в виде завитка или же головы животного). Лезвие узкое,
обоюдоострое, с продольным ребром жест
кости. Общая длина — 35,5 см, длина клинка
20,5 см, ширина  — 3,5 см. Как правило, в
Персии и Индии жамбию носили заткнутым
за пояс или же подвешивали на специальной
кожаной портупее.

Также имеется редкая разновидность ханджара [6] с волнообразным лезвием (рис. 1, г),
обоюдоострым, без ребра жесткости. Рукоять
металлическая, имеет форму «песочных часов».
Общая длина — 32,5 см, длина клинка 21 см,
ширина клинка — 3,7 см. Полоса лезвия клинка полностью покрыта надписями и у рукояти
есть погрудное изображение человека в тюрбане, изготовленное в низком рельефе. Предположительно изображения были нанесены при
помощи метода травления кислотой.
Ханд жар  — арабский термин, которым
обозначают различные виды оружия в разных странах. В Индии ханджаром называют
кинжал со слегка изогнутым обоюдоострым
клинком. Клинок равномерно сужается к острию, иногда снабжен ребром жесткости. Рукоять могли изготовлять из различных материалов, формы которых аналогичны рукоятям
джамбии. И хотя джамбия и ханджар на первый взгляд могут показаться очень похожими,
имеется одно принципиальное отличие. Ханджар отличается от джамбии формой клинка, а
точнее клинок джамбии отправлен в сторону.
У ханджара же острие выведено на одну линию
с рукоятью [7]. Также путаницу вызывает тот
факт, что в англоязычной литературе часто и
индийскую джамбию, и ханджар называют
бебут, по сути, не выделяют эти типы друг от
друга.
Топоры и секиры
Индийские и индо-персидские топоры часто
называют «табар». В Индии табар был топором
раджапутов (воины), но на древнеиранском
языке слово «табар» буквально переводится как
«топор». Слово «табар» стало собирательным
понятием, объединяющим в себе различные
виды индо-персидских топоров. По сути, все
топоры можно разделить на собственно топоры
и секиры.
В собрании музея представлено три образца
секиры и шесть топоров. Относительно секир
у специалистов до сих пор нет единого мнения
о предназначении этого оружия. Секира — это
холодное рубящее оружие в виде топора с расширенным лезвием в форме полумесяца длиной
до 30 см, иногда на удлиненном древке. Как правило, секиры применялись пешими воинами, в
том числе и против конницы. В последнем случае на обухе делали специальный крюк, предназначенный для захвата всадника.
В странах Востока богато украшенные секиры использовались до XIX в., прежде всего, как
знак высокого ранга владельца. Однако и там
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Рис. 2:
а, б, в – секиры;
г, д – топоры

двойная секира встречалась не часто. Традиционно различают три вида восточных боевых
топоров. Это — иранские топоры, турецкие топоры «балта» и «табар» мамлюкского или египетского типа. Все они применялись не только на войне. Например, богато украшенные и
абсолютно не функциональные с боевой точки
зрения малые топорики являлись характерным
атрибутом младших офицеров турецкой армии.
В Иране подобный топор был знаком сотника,
который управлял с его помощью движением
своих воинов в бою.
Секира состоит из рукояти и собственно
топора. Топор в форме двух полумесяцев, симметрично расположенных относительно центральной оси рукояти, с четырехгранным наконечником по центру, соединенным с трубкой,
бронзовый (размер лезвия 19х17 см). Рукоять
округлая в сечении, металлическая, с полусферическим набалдашником на конце. На
топоре вдоль лезвий выполненные травлением
надписи, по центру в рамке есть изображение
фигуры слона и растительности [8] (рис. 2, а).
Четырехгранный наконечник и сама металлическая рукоять также покрыты растительным
орнаментом, практически стершимся на рукояти. Предположительно данный орнамент был
нанесен при помощи метода амальгамы, то есть

сплава металла (как правило, золота или серебра) со ртутью. Сплав напоминает пасту и легко
наносится на поверхность в виде орнамента.
После нагревания ртуть испаряется и остается
только серебряный или золотой узор, слой которого настолько тонкий, что при частом трении
стирается. Примечательно, что данный метод
нанесения орнамента был не слишком широко
распространен на востоке, но часто применялся
мастерами в Западной Европе.
Вторая секира [9] (рис. 2, б) по форме аналогична вышеописанной. Также имеет четырехгранный наконечник насаженный вместе с
топорищем на металлическую рукоять с полусферическим набалдашником на конце. Лезвие
топора с двух сторон покрыто растительным
орнаментом в низком рельефе. Общая длина
топора — 66,5 см, длина лезвия — 14 см.
Третья секира [10] (рис. 2, в) более массивная,
но также с четырехгранным наконечником и металлической рукоятью. На лезвии с двух сторон
имеется симметричное изображение в низком
рельефе. Изображен растительный орнамент;
по центру предположительно цветок лотоса, от
которого отходят своего рода ветви с завитками. Вокруг цветка симметрично расположены
изображения восьми птиц. На цветке и ветках
хорошо видны следы от орнамента, некогда
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покрывавшего поверхность. Предположительно орнамент был нанесен методом амальгама.
Общая длина — 73 см, длина лезвия — 21 см,
ширина — 15,5 см.
Все три секиры персидского типа и датируются концом XVIII–XIX в.
В коллекции имеется два топора персидского
происхождения, но относящиеся к так называемому мемлюкскому типу. Примечательно то, что
один из них [11] (рис. 2, г) точная копия как по
форме лезвия, так и по стилистическому оформлению вышеописанного топора (рис. 2, в). Размеры — 23х17,7 см. Можно предположить, что
эти два предмета входили в один набор и определенно были изготовлены в одной мастерской.
Второй топор мемлюкского типа [12] изготовлен из бронзы (рис. 2, д), сохранилось только
топорище, древко или металлическая рукоять
не сохранились. Размеры — 18,5х19,5 см. Лезвие
в виде полумесяца, где с двух сторон выгравирован растительный орнамент и фигуры двух
леопардов, также имеется чернение. На противоположной лезвию стороне имеется полый фигурный отросток, также украшен гравировкой.
Помимо рельефного орнамента топоры часто украшали и золотой насечкой. В коллекции
имеются экземпляры с подобной орнамен-

тикой, только с сочетанием растительного и
геометрического орнамента. Примечательно,
что на одном из топоров орнамент сохранился
только на топоре (рис. 3, а), но на набалдашнике остались только насечки без краски. Сам
топорик небольшой, с обушком и деревянной
рукоятью, с набалдашником цилиндрической
формы. Все плоскости топора — ушко, обух, а
также верхние и нижние края сплошь покрыты
орнаментом. На конец древка надета металлическая трубка с грибовидной шляпкой, которая
не позволяет топору слететь с рукояти, на эту
трубку надето само топорище. Топоры такого
типа были широко распространены как в Индии, так и в Иране.
Подобным образом украшен и топор с формой лезвия в виде полумесяца (как у секиры)
[13]. Сбоку вместо обуха добавлено острие, по
своей форме повторяющее копье, орнамент на
котором практически стерся (рис. 3, в). Общая
длина — 72,2 см, лезвие — 16 см. Рукоять топора
деревянная, набалдашник утерян.
В коллекции также имеется и индо-персидский топор [14]. (рис. 3, в). Стальное лезвие выгнуто полумесяцем, вместо четырехгранного
копьеца, шишечка в форме шара, рукоять стальная. На лезвии с двух сторон в технике неглу-

Рис. 3:
а – топор «табар»;
б, в – топоры;
г – бронзовый
топор
с декоративными
элементами
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бокого рельефа есть изображение трех людей
в роще у костра. Общая длина — 74 см, лезвие
17 см. Часто в рукояти имеется вывинчивающийся кинжал.
Последний топор из коллекции (рис. 3, г) изготовлен из бронзы [15]. Рукоять деревянная.
Лезвие также выгнуто полумесяцем, сверху имеется плоское фигурное копьецо, со сквозными
отверстиями. Общая длина — 65,8 см, лезвие —
12 см, длина копьеца — 13,5 см. И лезвие и копьецо с двух сторон украшены растительным
орнаментом, и на плоской поверхности топора
имеется изображение двух леопардов. На противоположной лезвию стороне имеется фигурный
выступ в виде птицы с врезными декоративными деталями. Как правило, украшать фигурками оружие любили индийские мастера, хотя
орнамент ближе к персидскому; данный экземпляр прекрасно показывает сочетание индийских
и персидских техник.
Булава
В коллекции музея имеется булава [16] или
так называемый «посох сотника» (рис. 4, а), общая длина составляет — 77,5 см. Булава также
довольно распространенный вид ударно-дробящего оружия не только в Индии, но и в Персии.
Хотя со временем булава утратила свое приме-

нение как оружия, она еще долго оставалась и
даже сегодня в некоторых странах остается как
предмет, подчеркивающий статус. Булаву из
коллекции можно определить и как боевое оружие, и как предмет статуса. Навершие булавы
изготовлено в виде человеческой головы с рогами, вероятно, изображает персонажа персидской мифологии дива (рис. 4, б). В XVII — начале
XIX в. изображение Дива было очень популярным, рогами даже украшали шлемы. Интересно,
что на подобных булавах в ушах или рту делали
отверстия, чтобы, когда воин раскручивал булаву и наносил удар, она издавала свист. Рукоять
от навершия отделяет металлический ошейник.
Голова была украшена геометрическим орнаментом, и прорисованы черты лица, на сегодня
которые практически стерлись.
Бхудж
Бхудж или «голова слона» сложно отнести к
какому-либо типу оружия, поэтом его обычно
выделят в отдельный самостоятельный вид, хотя
по своему применению он близок к топору.
Оружие получило такое название из-за того,
что у основания, в месте присоединения к рукояти, часто изображалась голова слона. Бхудж
состоит из недлинной рукояти (около 50 см),
соединённой с массивным клинком в виде ножа

Рис. 4:
а – булава «посох сотника»
б – навершие булавы;
в – бхудж или «голова слона» с гардой;
г – гравировка на полосе клинка бхуджа
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или тесака (иногда с полуторной заточкой).
Многие образцы бхуджа имеют двойной изгиб
лезвия. Часто украшался различными рельефными изображениями. Бхудж [17] из коллекции
(рис. 4, в) имеет классический клинок с одним
изгибом, но отсутствует фигурное изображение
головы слона. Единственное украшение, которое есть на оружии, – это волнообразно расположенный растительный орнамент из цветов и
листьев на поверхности клинка (рис. 4, г) с двух
сторон. Орнамент очень четко выгравирован в
технике неглубокого рельефа. Рукоять бхуджа
металлическая с гардой в виде буквы «S». Об-

щая длина — 74 см, длина лезвия — 40,5 см,
ширина лезвия — 7,2 см. Примечательно то, что
бхудж с гардой является довольно редкостным
оружием.
Как можно увидеть, в коллекции восточного оружия Одесского историко-краеведческого
музея представлено наступательное вооружение
различных видов и типов, при этом имеются довольно редкие и уникальные экземпляры.
Коллекция находится в фондах хранилища
музея, но часть ее выставлена в экспозиции
«Оружием на солнце сверкая» в Золотом зале,
где с ней можно ознакомиться.
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The complex of Indo-Persian offensive weapons from the collection of the Odessa Regional History Museum
N. Fedoryuk
The article analyses the Oriental offensive weapons from the collection of the Odessa Regional History Museum.
All described weapons are from Indian and Persian regions and dated 18th — first half of the 19th centuries.
Keywords: India, Persia, weapons, museum collection, swords, daggers, axes, mace.
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Памятные монеты современной Украины
в коллекции Одесского историко-краеведческого музея
В статье дано описание памятных монет, выпущенных Национальным банком Украины с 1995 по
2015 г., которые находятся в фондах Одесского историко-краеведческого музея.
Ключевые слова: памятные и юбилейные монеты, Национальный банк Украины, музейная коллекция.

Памятная монета независимой Украины —
это не только знак денежной системы государ
ства и средство платежа, но и её символ, примета времени, своеобразная мера людской памяти
о тех вехах истории страны, которые свидетельствуют о великих событиях, известных людях и
их деяниях. На современных монетах Украины
запечатлены вехи украинской истории и отражены события международного значения.
С 1995 г. в Украине начинается отсчет времени введения в обращение юбилейных и памятных монет, которые выпускаются по 25 сериям
и вне серий. В 1995–1996 гг. они были номинированы в карбованцах, а с 1996 г. — в гривнях.
Монетный двор Национального банка Украины
(НБУ) чеканит памятные и юбилейные монеты
с 1998 г.
Первая юбилейная монета современной Украины появилась в обращении 7 мая 1995 г. Она
посвящена 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [1]. 23 августа этого
же года было выпущено ещё 4 юбилейные монеты в честь городов-героев: Киева [2], Одессы
[3], Севастополя [4] и Керчи [5]. Все монеты изготовлены из медно-никелевого сплава, номинальной стоимостью 200 тыс. карбованцев. На
реверсе монеты, посвященной Одессе, в центре, изображен памятник Неизвестному матросу,
сооруженный в Центральном парке культуры
и отдыха им. Т. Г. Шевченко в честь погибших
воинов Отдельной Приморской армии, моряков
Черноморского флота, Одесской дивизии народного ополчения, которые в течение 73 дней в
августе–октябре 1941 г. защищали Одессу от
регулярных войск гитлеровской Германии и ее
союзников. Слева и справа от памятника, на
фоне волн, изображен фрагмент морского пор© Кольчак М. Д., 2016

та с портовыми кранами и кораблем у причала
и Воронцовский маяк. В верхней части монеты — силуэты трех чаек в полете: две — слева,
одна — справа от обелиска. По кругу монеты
надписи: вверху — «Город-герой Одесса» , внизу,
под постаментом обелиска, даты — «1941–1945».
К 21-годовщине независимости Украины в
ОИКМ была создана выставка «Монеты независимой Украины», на которой были представлены памятные и юбилейных монеты из фондов музея, выпущенные НБУ на протяжении
1995–2012 гг.
Коллекция монет была сформирована по сериям и темам таким образом, что позволяла осветить страницы истории государства с первых
дней его существования и на протяжении всего
периода. Всего таких монет за время независимости Украины, до 2012 г., было выпущено 555,
из них 278 из недрагоценных металлов. На выставке было представлено 118 памятных и юбилейных монет современной Украины. Из них
5 монет из драгметаллов — «Незалежнiсть. 24
серпня 1991 р.» (6), «Хрещення Руси» [7], «Петро
Сагайдачний» [8], «Батурин» [9], «Державний
гiмн України» [10].
Памятные и юбилейные монеты Украины
чеканятся из драгметаллов — золота и серебра, биметалла — серебро — золото — серебро
и недрагоценных металлов — нейзильбера, биметалла из сплава на основе меди. Памятные
монеты из недрагоценных металлов, с 1996 г.,
выпускаются номинальной стоимостью две и
пять гривен. Первые 13 монет, выпущенных
НБУ, номинальной стоимостью 2 млн карбованцев, выпущены до 1996 г.
В 1996 г. в Украине произошла денежная реформа. В оборот была введена новая националь-
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ная денежная единица — украинская гривня.
Символом этой реформы становится выпуск в
этом же году первой юбилейной монеты с гривневым номиналом. Ею стала мельхиоровая монета номинальной стоимостью 2 гривни, которая не вошла ни в одну из монетных серий и
посвящалась 200-летию со времени основания
Уманского дендрологического парка — заповедника Украины «Софиевка» [11], Национальной
академии наук Украины. Основу композиции
реверса монеты составляет изображение фрагмента т. н. Левкадской скалы — величественного гранитного монумента, на вершине которого
находится смотровая площадка Бельведер. Если
смотреть на Левкадскую скалу сбоку, то на ее
грани угадывается человеческий профиль  —
это профиль основателя парка графа Феликса
Потоцкого. В 2004 г. Софиевка стала одним из
семи Чудес Украины. Авторами эскизов изображений на монете стали известные украинские
художники А. Ивахненко (аверс), А. и С. Харуки
и В. Таран (реверс). Монета введена в обращение 16 сентября 1996 г. Отчеканена монетным
двором Словакии.
В ноябре 1998 г. начал работать Киевский
Монетный двор, где на базе самых современных
технологий чеканятся памятные, юбилейные,
разменные монеты и государственные награды
Украины. В мае 2000 г. на украинских монетах
впервые появился логотип Монетного двора Национального банка Украины.
Первой монетой, на которой был изображен
логотип монетного двора НБУ, стала юбилейная монета, номинальной стоимостью 5 гривен,
посвященная 2500-летию города БелгородаДнестровского [12], основанного в VI веке до
н. э. древними греками как город-государство
Тира. Он был важным экономическим и культурным центром Северного Причерноморья,
где выпускались золотые, серебряные и медные
монеты. Изображение герба Аккермана, среди
монет древней Тиры, занимает, полукругом,
нижнюю часть реверса монеты. По замыслу автора эскизов и моделей монеты В. Демьяненко в
верхней части ревеса изображена Аккерманская
крепость XV в. со стороны Цитадели и Комендантской башни.
Фондовое собрание юбилейных и памятных
монет включает 25 т. н. несистемных монет,
т. е. монет, выпущенных без серии, в которых
нашли отражение события национальной истории и культуры Украины, а также важные
международные события. Среди них юбилейная монета «50-летие Организации Объединенных наций» [13] и «60 лет Совету Европы»

[14]. Вторая монета посвящена Международной региональной организации целью которой является развитие сотрудничества государств-участниц на базе общих принципов и
идеалов, в том числе, содействия их экономическому и социальному прогрессу. Украина
стала членом Совета Европы в ноябре 1995 г.
Монета отчеканена с использованием современных технологий изготовления биметаллических монет: внешний круг  — медно-никелевый сплав, внутренний — нордик, качество
чеканки  — специальный антицеркулейтед,
d-28’00 мм. На аверсе монеты во внутреннем
круге, в обрамлении пятиконечных звезд,
изображена карта Европы, под верхней звездой — год чеканки монеты — «2009». На реверсе
монеты, во внутреннем круге, изображен логотип Совета Европы, под ним его год основания — «1949». Художником и скульптором этой
монеты стал известный украинский художник
лауреат всеукраинских конкурсов «Лучшая монета года», С. Иваненко.
Среди несистемных выделяются памятные
монеты, связанные с увековечиванием памяти всемирно известного украинского поэта
Т. Г. Шевченко: «140-рiччя Всеукраїнського товариства «Просвiта» iм. Т. Г. Шевченка» [15] (2008), «60 рокiв нацiональному музею Т. Г. Шевченка» [16] (2009), «Останнiй
шлях кобзаря» (к 150-летию перезахоронения
Т. Г. Шевченко в Украине (2011) и «50 рокiв
нацiональної премiї України iм. Т. Г. Шевченка» — самой высокой в Украине премии в области литературы и искусства, публицистики
и журналистики, самой престижной творческой награды за весомый вклад в украинскую
культуру. Ежегодно в Украине устанавливаются пять Национальных премий в номинациях:
художественная литература, документальная
и научная литература, изобразительное искус
ство, сценическое и экранное искусство. Монеты, связанные с именем украинского Кобзаря,
впервые были показаны в музее на выставке
«Шевченкиана», посвященной 200-летию со
дня рождения поэта.
Еще несколько монет, выпущенных не в рамках определенной серии, в музейной коллекции
занимают особое место. Две из них отражают
участие Украины в международных процессах — это памятная монета «Международный
год астрономии» [17], юбилейная монета «20
лет Содружества Независимых государств» [18],
монеты, посвященные Запорожской области
[19] — краю с богатой историей, одному из центров формирования казачества, и «Українсь-
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ке лiкарське товариство» [20], выпущенная к
100-летию со дня основания в г. Львове первой
профессиональной общественной организации
врачей. После возобновления своей деятельности в 1990 г. в статусе Всеукраинского врачебного
общества — это единственная общеврачебная
профессиональная организация, которая объединяет медиков всей Украины. Общество стало
членом ведущих европейских и мировых организаций врачей.
Тематический спектр украинских юбилейных и памятных монет основывается исключительно на тех идеях и образах, которые стали
национальными или же общемировыми символами. 16 апреля 2009 г. НБУ ввел в обращение
памятную монету «Українська писанка» [21],
посвященную искусству изготовления писанок  — яркому отражению украинской традиции художественного творчества, которая
имеет свои специфические орнаментальные
мотивы и цветовую гамму в каждом этнографическом регионе Украины.
Украинский народный танец гопак запечатлен в металле на памятной монете «Гопак»
[22]. В исполнение его включаются различные
элементы хореографической импровизации, так
как он бывает сольным, парным или групповым.
На аверсе монеты изображена пара в стилизованном вихре танца. Гопак часто имеет величественный героический характер, поэтому на
реверсе — танцующий казак с саблей. Авторами
сюжета стали художник Н. Кочубей и скульпторы А. Демьяненко и С. Иваненко.
НБУ разработал долгосрочную программу выпуска коллекционных памятных монет. Ею предусмотрено изготовление монет
серии «Древнейшие города Украины». 12 монет музейного собрания посвящены историческим городам Украины: «Батурин» (2005),
«975 рокiв м. Богуслав» [23] (2008), «600 рокiв
м. Чернівцям» [24], «225 рокiв м. Севастополю»
(2008) [25], «800 рокiв м. Збаражу» (2011) [26],
«850 рокiв м. Снятину» (2008) [27], живописному городу древнего Покутского края, расположенному на левом берегу р. Прут, районному
центру Ивано-Франковской области. Впервые упоминается в 1158 г. как город Галицкого
княжества (Ипатьевская летопись). В 1448 г.
этому городу было предоставлено магдебургское право. На реверсе монеты изображение
всадника — воеводы Константина Сирославовича, основателя города, справа и слева от
которого — стилизованный покутский орнамент, вверху — малый Государственный герб
Украины. На аверсе монеты размещена сти-

лизованная композиция: слева  — городская
ратуша, герб города, справа — архитектурный
фрагмент ратуши со скульптурой орла.
Украинским городам  — административным центрам посвящены юбилейные монеты:
«560 рокiв м. Харкову» (2004) [28], «600 рокiв
м. Чернівцям» (2008) [29], «220 рокiв м. Миколаєву» (2009) [30], «225 рокiв м. Симферополю»
( 2009) [31], «925 рокiв м. Луцьку» (2010) [32],
«220 рокiв м. Одесi» (2014) [33], одному из ведущих промышленных, научных и культурных
центров, городу-герою, который называют южными морскими воротами Украины. На аверсе монеты вверху размещен малый Государ
ственный герб Украины; слева — год чеканки
монеты — «2014», под которым отчеканен логотип Монетного двора НБУ; стилизованная
композиция  — памятник Дюку Ришелье на
фоне Потемкинской лестницы (справа), здание Одесского национального академического
театра оперы и балета (слева), внизу — номинал «5 гривен». На реверсе монеты изображен
фрагмент панорамного вида Одесского залива и города с литографии XIX в. На переднем
плане — парусник, слева — герб Одессы, над
которым надписи — «1794» и «Одесса».
Особый исторический интерес представляют монеты, отражающие возрождение украинской государственности. В этой серии выпущены памятные монеты: «Державный суверенiтет
України, Декларацiя 16 липня 1990 року» [34]
и юбилейная монета к 20-летию утверждения
Верховным Советом УССР этого политикоправового документа, в котором провозглашался государственный суверенитет Украины,
как верховенство, независимость, полнота и
нераздельность власти государства в границах
ее территории, независимость и равноправие
во внешних отношениях. Юбилейные вехи
Дня независимости Украины отражают монеты: «Незалежнiсть. 24 серпня 1991» (1996),
«10 рокiв Незалежностi» (2001) [35], «18 рiчниця
Незалежностi» (1998) [36], «20 рокiв Незалежностi України» (2011) [37]. Последняя монета по
итогам конкурса стала лучшей монетой 2011 г.
в Украине в номинации «Лучшее художественное решение». На аверсе, в центре стилизованного круга, размещен малый Государственный
герб Украины и крестообразное изображение
вышитых рушников, между которыми — портреты самых выдающихся личностей разных
периодов украинской истории с надписями под
ними: «Ярослав Мудрый», «Тарас Шевченко»,
«Михаил Грушевский», «Богдан Хмельницкий». На реверсе — стилизованный венок из
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плодов и листьев калины, в центре которого
надпись: «20 рокiв Незалежностi України» (художники В. Таран, А. и С. Харук, скульпторы:
аверс — В. Демьяненко, реверс — В. Атаманчук, С. Иваненко). Юбилеи принятия Конституции современной Украины отмечены монетами: «Перша рiчниця Конституцiї України»
(1996) [38] и «15 рокiв Конституцiї України»
(2011) [39].
Oдному из основых атрибутов государственности — государственному гимну Украины посвящена монета, выполненная из серебра, номинальной стоимостью 10 гривен, выпущенная в
2005 г. Эта памятная монета экспонировалась
на музейной выставке к 200-летию со дня рождения М. М. Вербицкого, автора текста государственного гимна Украины, которое отмечали
в 2015 г.
На выставках, отражающих вехи истории
Украины и региона в 1917–1921 гг., в Одесском
историко-краеведческом музее неоднократно
демонстрировались монеты «Українська народна республіка. 80 рокiв з дня проголошення незалежностi. 22.01.1918» (1998) [40], «90-рiччя утворення ЗУНР» (2008) [41], «Євген Петрушевич.
1863–1940» (2008) [42] и «70 рокiв проголошення Карпатської України» (2009) [43]. Последняя монета посвящена событиям 1938–1939 гг.,
связанным с провозглашением и вооруженной
защитой Карпатской Украины, недолгий период
существования которой стал одной из самых ярких страниц многовековой борьбы карпатских
украинцев за восстановление украинской государственности. Художники В. Таран и С. Харук
изобразили на аверсе монеты ковры с традиционным карпатским орнаментом. На реверсе —
изображен закарпатец со знаменем, на фоне которого — герб Карпатской Украины и надписи:
под знаменем — «70 рокiв», слева полукругом —
«Проголошення Карпатської України».
Памятные монеты Украины — это своеобразная летопись истории государства. Трагическим страницам национальной истории посвящены монеты — «80-летие боя под Крутами.
29.01.1918 г» (1998) [44], «Памяти жертв голодомора» (2007) [45] и «350 лет битвы под Батогом»
(2002) [46].
Серия «Морская история Украины» представлена монетой «Козацький човен» [47], которая была введена в обращение 20 декабря
2010 г. и выпущена номиналом 20 и 5 гривен.
Эта серия будет отображать историю судоходства украинского государства. Монеты,
выпущенные в этой серии, будут посвящены
гребным судам ХVIII в., которые были основой

козацких флотилий. В Национальном заповеднике «Хортица» сохранились суда ХVIIIв. из
Днепровской флотилии, которые были подняты со дна Днепра на протяжении последних
десяти лет. Основу композиции реверса монеты
номинальной стоимостью 5 гривен составляет изображение козацкого судна первой пол.
ХVIII в., под парусом; в левом сегменте реверса
монеты изображение чайки, символизирующей морскую стихию, и надпись: «Козацький
човен».
Украина культурологично вышла из государства Древнерусского или Киевской Руси,
колыбели христианства, ставшего государ
ственной религией в этом регионе. Поэтому в
серии «Возрождение христианской духовности
в Украине» НБУ были выпущены монеты «Десятинна церква» [48], посвященная 1000-летию одного из древнейших храмов в г. Киеве,
памятная монета «Хрещення Русi» и юбилейная монета «Хрещення Київської Русi» [49].
Последняя вышла тиражом 45 тыс. штук, к
1020-летию крещения Киевской Руси. Монета
изготовлена из нейзильбера, качество — специальный антициркулейтед, масса — 16,54 г,
d — 35 мм, гурт рифленый. Авторами эскизов cтали художник С. Иваненко, скульпторы
В. Атаманчук и С. Иваненко. В центре авеса
монеты, в круге, созданном из стилизованных
лучей, размещен крест и надпись полукругом
«Православ’я» (в верхнем сегменте), «Iз Києва
по Всiй Русi» (в нижнем сегменте). На реверсе
монеты изображена многофигурная композиция крещения, под которой размещена надпись: «988 рiк», вверху полукругом надпись:
«Хрещення Київської Русi».
По итогам ежегодного конкурса, проводимого НБУ, в номинации «Лучшая монета года»
«Крещение Киевской Руси» стала победителем.
Тему духовности продолжает монета «Свято Спаса» [50], выпущенная в серии «Обрядовые праздники Украины». Она отражает один
из значительных праздников православия —
праздник Спаса (Преображения Господнего),
во время которого происходит освящение винограда, яблок, меда. «Спас» была признана
лучшей монетой Украины 2010 г. в номинации «Лучшее решение». Автором эскизов стал
Н. Кочубей, моделей  — А. и В. Демьяненко.
В центре аверса монеты оригинальная композиция, символизирующая праздник Спаса — рамка с медовыми сотами в обрамлении
букета — оберега, над которой изображен подсолнечник. Слева и справа — стилизованные
рога изобилия, наполненные яблоками, груша-

172
ми, виноградом. Здесь же надпись: «5 гривень
2010» и логотип Монетного двора НБУ. На реверсе многофигурная композиция: подготовка
крестьян к действу освещения даров природы,
внизу — улей, вверху — Преображение Господне и полукругом надпись «Свято Спаса».
Среди духовных сокровищ Украины особое
место занимает архитектурная жемчужина Киева – Андреевская церковь, построенная в сер.
ХVIII в. в стиле барокко по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли. Благодаря совершенству линий, четким правильным пропорциям, гармонии
форм и окружающего ландшафта она приобрела
всеобщее признание и славу. Памятная монета
«Андреевская церковь» [51] номинальной стоимостью 5 гривень, выпущенная НБУ 19 июля
2011 г. в серии «Памятники архитектуры», пока
единственная из этой серии в музейном собрании.
Украинская народная производственная
традиция нашла отражение в серии «Народные
промыслы и ремесла». 28 июля 2009 г. вышла
в обращение первая монета в этой серии — памятная монета «Бокораш» [52], посвященная
профессии плотогона-сплавщика, которая
требовала необычайной силы и скорости. Лесозаготовки в Украине проводились преимущественно на Полесье и в Карпатах, где этот
промысел был развит еще до 1950-х гг. Вслед за
ней НБУ выпустил памятную монету «Ткаля»
[53], посвященную ткачеству. С древних времен на территории Украины занимались обработкой волокна из льна, конопли и шерсти.
Художественная часть композиции аверса и
реверса монеты демонстрирует многообразие
региональных традиций орнаментации изделий этого вида производства.
Обработке железа методом горячей ковки
(кузнечному делу) посвящена памятная монета
«Коваль» (2011) [54]. Уже в Х—ХII вв. кузнечное
мастерство достигло такого высокого уровня,
что даже некоторые способы обработки железа
и технологии изготовления орудий труда, предметов бытового назначения без существенных
изменений дошли до нашего времени. Памятная
монета «Гончар» (2010) [55] посвящена гончар
ству, которое на протяжении многих столетий
занимает одно из ведущих мест среди крестьянских промыслов и вобрало в себя технические
навыки и художественные традиции, которые
существовали еще со времени неолита. В настоящее время гончарное производство начинает
восстанавливаться, но не в национальных масштабах, а на местном уровне.
Одной из важнейших интеллектуальных
составляющих украинской государственности

являются высшие учебные заведения. Трудно
переоценить их влияние на развитие образовательной и духовной традиции украинского общества на протяжении столетий. В музейном собрании находятся четыре монеты,
выпущенные НБУ в серии «Высшие учебные
заведения»: «Черновицкий государственный
университет. 125 лет» [56], «225 лет Львовскому
национальному медицинскому университету»
[57], «Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
[58] — памятная монета, отражающая значение
этого учебного заведения как одного из старейших технических университетов Украины.
Славная история национального университета
г. Львова, воплощена в памятной монете, посвященной одному из старейших в Восточной Европе университетов, Львовскому национальному
университету имени И. Франко, основанному
в 1661 г. С университетом связана деятельность
многих прославленных ученых и научных школ,
которые внесли значительный вклад в развитие
украинской и мировой науки и культуры.
В апреле 2015 г. НБУ была введена в оборот памятная монета «150 лет со дня основания Одесского национального университета
имени И. И. Мечникова» [59], одного из старейших высших учебных заведений страны,
занимающему значительное место в формировании системы образования, развитии научных исследований и культуры в Украине и
имеющему высокий международный авторитет.
Одна монета достоинством 5 гривен, из серебра и вторая — традиционная, металлическая,
номиналом 2 гривни, ее масса 12,8 г, d-31 мм,
выпущена небольшим тиражом  — 35000 шт.
На аверсе монеты размещены: вверху малый
государственный герб Украины, под которым
надпись «Україна»; стилизованная композиция,
которая символизирует отрасли науки и обучающий процесс; внизу логотип Монетного двора
НБУ. На реверсе монеты, на зеркальном фоне,
изображено здание Одесского национального
университета имени И. И. Мечникова, а по кругу надпись: «Одеський нацiональний унiверситет iменi І. І. Мечникова», внизу на рельефном
фоне год основания университета — «1865».
Среди современных монет Украины в коллекции музея находятся образцы, посвященные
театральному искусству и крупнейшим центрам
украинской оперной и балетной школы. Этой
теме посвящены юбилейные монеты «Львовский
театр оперы и балета.100 лет» (2000) [60] и «120
лет Одесскому национальному академическому
театру оперы и балета» (2007) [61], известному
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сооружению, выполненному по проекту архитекторов Ф. Фельнера и Г. Гельмера в стиле венско
го барокко в 1887 г. Театр интересен не только
архитектурным решением, но и богатой творческой биографией. На его сцене дирижировали П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков,
С. В. Рахманинов, пели Ф. Шаляпин, С. Крушельницкая, Л. Собинов, танцевали А. Павлова
и А. Дункан. Журнал «Forbes» в 2008 г. включил
одесский театр в список самых необыкновенных
достопримечательностей Восточной Европы.
Богатство, красоту и уникальную природу Украины отражает серия монет «Флора и
фауна». Одной их первых в музейное собрание поступила монета, выпущенная к 175-летию национального дендрологического парка
Тростянец [62], известного памятника садовопарковой архитектуры ХХ в., расположенного
в юго-восточной части Черниговской области.
На аверсе монеты, на зеркальном фоне, рельефное изображение лебедя на воде (справа), слева
изображение лебедя на рельефном фоне воды.
На реверсе монеты, на фоне стилизованного
изображения ставка и парка, размещен портрет
его основателя и надпись под ним «Iван Скоропадський (1804–1887», слева надпись «175 рокiв
нацiонального парка «Тростянець». Художники
В. Таран, А. и С. Харук, скульпторы С. Иваненко и В. Атаманчук.
В разделе, отражающем растительный и животный мир Украины, на выставке «Памятные
и юбилейные монеты независимой Украины»,
были представлены монеты «Соня садова» (1999)
[63], «Прiсноводний краб» (2000) [64], «Рись звичайна» (2001) [65], «Азовка» (2004) [66], «Гриф
чорний» (2008) [67] и памятная монета «Ковила
українська» [68], посвященная своеобразному
символу степной флоры, которая включена в
Красную книгу Украины.
При выборе темы выпуска коллекционных
монет современной Украины приоритет получают те, что более всего отвечают монетной тематике, могут быть интересно решены
художниками, будут пользоваться спросом у
населения и коллекционеров. Одним из наиболее востребованных направлений коллекционеров-нумизматов является тема развития
спорта в Украине.
В 1996 г. в один день, 8 июля, НБУ были выпущены сразу две монеты этой серии: «100-рiччя
Олімпійських ігор сучасностi» [69] и «Перша
участь у лiтнiх Олiмпiйських iграх. Атланта.
ХХVІ» [70]. Еще две монеты этой серии посвящены X XVII летним Олимпийским играм
в Сиднее — гимнастика [71] и яхтенный спорт

[72], выпущены в 2000 г. Выпуском монеты
«XXVIII Олимпийские игры» (1998) [73] и монеты, посвященной 100-летию украинского хоккея
с шайбой (2010) [74], отмечены еще два события
спортивной истории государства.
1 декабря 2011 г. НБУ ввел в обращение памятные монеты номинальной стоимостью 5 и 20
гривен, посвященные важнейшему спортивному
событию — финальному турниру чемпионата
Европы по футболу, который был проведен в Украине и Польше в 2012 г. [75]. В музейном собрании находится монета стоимостью 5 гривен,
изготовленная из нейзильбера, качество чеканки «специальный антициркулейтед». На аверсе монеты размещена карта Европы с надписью
«Київ — Варшава», на фоне которой изображение логотипа «Євро — 2012», под ним надпись
«UEFA EURO 2012 POLAND — UKR AINE».
Слева обозначены годы проведения чемпионата
Европы по футболу начиная с 1960 г. На реверсе
изображена стилизованная композиция — стадион «Олимпийский», где состоялась финальная игра чемпионата, дата «2012», на фоне которой рельефное изображение фигур футболистов
в динамике. Под композицией надпись: «Фiнальний турнiр чемпiонату Європи з футболу
2012», сверху герб г. Киева. Еще четыре монеты
посвящены городам, где проходили матчи этого
чемпионата — Киев [76], Львов [77], Донецк [78]
и Харьков [79].
Наиболее полной в музейном собрании является серия монет «Выдающиеся личности
Украины». Эту тему отражают 25 памятных и
юбилейных монет. В металле увековечена память о выдающихся украинских писателях, поэтах, литераторах, ученых, деятелях культуры,
знаменитых авиаторах, историках и этнографах, общественных и государственных деятелях, прославивших страну и внесших вклад в
её развитие.
Чеканка монет играет важную роль в жизни нации, потому что они знакомят будущие
поколения со своим временем, отражая национальные и исторические приоритеты государ
ства. Украинские монеты отмечались на международных конкурсах в США, Италии, России
в различных номинациях. Музей продолжает
формировать коллекцию монет независимой
Украины с целью их использования в экспозициях и выставочных проектах. Наличие такого
источника информации позволяет отражать
значимые для государства и связанные с одесским регионом события, памятники архитектуры, народные промыслы, а также юбилеи и
памятные даты.
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72. ОИКМ. — Инв. № М-5657.
73. ОИКМ. — Инв. № М-5658.
74. ОИКМ. — Инв. № М-6048.
75. ОИКМ. — Инв. № М-6063.
76. ОИКМ. — Инв. № М-6064.
77. ОИКМ. — Инв. № М-6065.
78. ОИКМ. — Инв. № М-6066.
79. ОИКМ. — Инв. № М-6067.

Commemorative coins of a modern Ukraine in the collection of the Odessa Regional History Museum
M. Kolchak
The article presents the commemorative coins released by the National Bank of Ukraine between 1995 to 2015,
which make part of collection of the Odessa Regional History Museum.
Keywords: commemorative and jubilee coins of the independent Ukraine, the National Bank of Ukraine, the
museum’s collection.
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Ушер Хитер и Элюким Мальц:
в поисках затерявшихся экспедиций
еврейского музея в Одессе
В статье рассматривается довоенный период жизни и творчества двух архитекторов, воспитанников
одесской архитектурной школы Ушера Хитера (1899–1967) и Элюкима Мальца (1898–1973), который был
связан с работой для Всеукраинского музея еврейской пролетарской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима в Одессе. На основе документов и визуальных материалов из ряда музеев и архивов Украины, России
и Израиля, а также частных собраний, в т.ч. из семей архитекторов, живущих в Москве, куда переехали
Хитер и Мальц в конце 1920-х гг., сделана попытка реконструировать их творческие экспедиции по бывшей
черте еврейской оседлости. Всего было совершено семь поездок по Западной Украине — в Подолию и Волынь с целью сбора материалов и экспонатов для музея, создания натурных рисунков и акварелей с видами
еврейских памятников — синагог, кладбищ и застройки. Шесть из них удалось датировать точно, а также
показать наиболее масштабную и плодотворную экспедицию 1927 г., с точным фрагментом их маршрута,
привязанного к сохранившимся письмам, оригиналам работ и репродукциям.
Ключевые слова: еврейский музей, Одесса, коллекция, Ушер Хитер, Элюким Мальц, экспедиция, натурные рисунки, черта оседлости, синагоги, кладбища, застройка.
Светлой памяти моего учителя
академика, доктора архитектуры, профессора
Генриха Иосифовича Фильварова
(1927–2015)

История Всеукраинского музея еврейской
пролетарской культуры им. Менделе МойхерСфорима в Одессе, действовавшего с 1927 по
1941 г. с большим перерывом с 1934 по 1940-е гг.,
до сих пор во многом покрыта мраком. Многочисленные источники и документы из киевских
и одесских архивов еще ждут своих исследователей, хотя общая картина более-менее ясна. Он
был единственным специальным музеем «национального» профиля в Украине [4, с. 10, 56] и одним из трех государственных еврейских музеев,
действовавших в СССР в межвоенное время наряду с Ленинградским и Самаркандским. Неоднократные попытки открыть подобный музей в
других городах республики не привели к успеху,
хотя еврейские отделы и подотделы существовали во многих краеведческих музеях, к примеру, в
Полтаве [4, с. 35, 37] и Бердичеве [12], не говоря
уже об отдельных экспозициях и коллекциях.
О широкой известности одесского музея за
пределами страны еще в 1930-е гг. свидетельс© Котляр Є. О., 2016

твовала публикация его сотрудника, известного
художника Эммануила Шехтмана, вышедшая в
Берлине в 1932 г. в немецкоязычном еврейском
журнале «Менора» [37]. Благодаря архивным
изысканиям директора Одесского историкокраеведческого музея Веры Солодовой мы знаем
имена организаторов музея и директоров, некоторых из сотрудников, историю его открытия,
некоторые детали формирования и накопления
фондов и о десятках тысяч экспонатов, среди которых были памятники традиционного искусства и шедевры живописи. Извеcтны масштабы
деятельности музея, его сотрудничество со многими «кружками друзей» музея и его сподвижниками из разных городов России и Белорусии,
собиравшими для музея экспонаты, многообещающие планы музея и его контакты со многими институциями. Есть подробные сведения
и о перемещениях самих артефактов — вначале
в одесский музей из закрытых ранее еврейских
музеев других городов СССР, а после его закры-
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ститута и, вероятно, выполняли учебные задатия — в другие хранилища страны, в частности в
ния1. Эти работы показывают, как оттачивалась
Киев, где они экспонируются и сегодня [29–32;
19, с. 259–260]. Но связать большинство разрозграфическая манера и техника молодых зодчих,
ненных фактов в единую цепь истории функцикоторой в старой архитектурной школе уделяли
онирования музея, с привязкой к конкретным
огромное внимание, обучая студентов искусству
лицам и их работе, событиям, выставкам и т.д.,
архитектурной графики.
пока оказывается неподъемной задачей. Вряд
Касательно еврейских материалов, упомянем
собрание оригиналов работ Хитера и Мальца из
ли ситуация существенно изменится ввиду скудости публикаций, сохранившихся материалов
Музея архитектуры им. А. В. Щусева (МУАР) в
и документов, хотя свет на отдельные эпизоды
Москве. Здесь хранится серия рисунков застройдеятельности музея и работу его сотрудников
ки Каменец-Подольского (1924), рисунок еврейпролить удается.
ской улицы Меджибожа (1927) и четыре листа с
К таким откр ы тиям
видами синагог, относящихможно отнести сведения,
ся к 1925, 1929 и 1939 гг. (авполученные в ходе исследоторизованная копия одного
из ранних рисунков, 1927 г.,
ваний последних лет о двух
бывших одесситах, впоссделанного для еврейсколедствии москвичах, Ушере
го музея). К этому добавим
Хитере и Элюкиме Мальце
коллекцию фотографий ри[5, с. 127–129]. Оба они как
сунков обоих архитекторов
агенты музея еще в молодосиз собрания Центральноти участвовали в поездках
го архива истории еврей
по городам и местечкам Поского народа в Иерусалиме
долии и Волыни — бывшей
(ЦАИЕН). Коллекция сочерты еврейской оседлости,
держит около двух десятков
фотографий из экспедиции
собирая экспонаты для музея, зарисовывая и фотогра1927 г. с видами синагог, зафируя памятники еврейской
стройки местечек, построек
старины.
и надгробий еврейских кладВплоть до начала 2000-х гг.
бищ 2 . Значительная часть
имена этих архитекторов
этих фотографий дублимало что значили для артруется в собрании одесского
иудаики, оставаясь известколлекционера Тараса Макными лишь в узких кругах
симюка, которая, по слоУшер Хитер. 1920-е гг.
одесских краеведов. Архив
вам владельца, насчитывает
Из собрания семьи архитектора,
ные поиски, активизиро26 позиций [9]. Отдельные
г.
Москва
вавшиеся на фоне интереса
работы, в т. ч. и из упомянук еврейским музейных коллекциям довоенного
тых собраний, публиковались в периодической
времени, показали, что до нас дошла немалая
печати и в научных статьях [34, с. 81, 83].
часть их творческого наследия. Это оригинальВместе с тем до последнего времени мы неные рисунки, акварели и фоторепродукции из
много знали об этих людях и их сотрудничестве
частных и государственных собраний Украины,
с еврейским музеем. Знания эти ограничивались
России и Израиля, которые отложились там в
краткими сведениями из ОИКМ, несколькими
виде отдельных работ, а также целых комппубликациями с упоминанием об их работе и
лексов и коллекций. В самой Одессе, в фоннаиболее важными документальными источнидах ОИКМ, содержатся графические этюды их
ками — личными фондами Хитера [17] и Мальца
раннего студенческого периода. По сведениям
[18] как членов Московского отделения Союза
В. Солодовой они были переданы из Одесского
архитекторов СССР из собрания Российского
музея западного и восточного искусства в 1955 г.
государственного архива литературы и искусСобрание насчитывает 18 рисунков и акварелей
1
Благодарю Веру Владленовну Солодову (Одесса) за
с видами Одессы: фасады домов, внутренние
подготовку справки для этой статьи с перечнем работ
дворы и пристройки, причем 14 из них выполХитера и Мальца из фондов ОИКМ.
2
нены Э. Мальцем. Все они датированы 1921–
Выражаю признательность координатору восточноев1924 гг., когда Хитер и Мальц учились на 1-м
ропейского отдела ЦАИЕН Вениамину Лукину (Иерусалим) за эти сведения и возможность ознакомиться с
и 2-м курсах Одесского художественного ин
коллекцией архива.
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ства (РГАЛИ). Правда, они относились к более
тесную дружбу до конца дней. История их семей
позднему московскому периоду их жизни. Среи профессионального пути, как одесского, так и
ди прочих документов здесь содержатся биомосковского периодов, подчеркивает общность
графии обоих архитекторов со сведениями об
и уникальность человеческих судеб X X века,
их жизни и профессиональной деятельности, в
жизнь талантливых людей, искавших свое прит.ч. связанными с поездками по Западной Укзвание, прошедших через военное лихолетье,
раине. Но о прямых целях этих поездок и их
преданных избранной профессии и передавших
связи с еврейским музеем в Одессе не говорится
ее своим потомкам.
ни слова. И казалось, что уже не было надежды
Сосредоточивая внимание на документах дона дальнейшее развитие этого сюжета, если бы
военного времени, сохранившихся в семейных
не случай. Находка одного натурного рисунархивах, мы можем очертить основные этапы
ка У. Хитера, 1934 г. — надгробия в Немирове
жизни наших героев. Так, личные документы,
(1750 г.) из Национального
автобиография и переписка
художественного музея УкЭлюкима Мальца, его биораины [14]1 (ил. 4) стала отграфические материалы из
правной точкой успешных
фондов РГА ЛИ и устная
поисков, которые привели
память семьи свидетельиз Киева в Москву — к поствуют о его жизни и статомкам семьи архитектора
новлении в довоенный, в
и наследникам его друга и
т.ч. и одесский период.
Элюким Азрилевич (Азсоратника — Э. Мальца.
риль-Шмуль) (Илья ИзНезабы ваемое общераилевич) Мальц (Малц)
ние с дочерью У. Хитера
(1898–1973) был коренным
Л юдмилой Ушеровной
одесситом и проживал в
Молдавской (1938–2014) в
Одессе по адресу: ул. Префеврале 2013 г., контакты с
ображенская, 35, кв. 26.
его внучкой Ксенией АлекПо семейным преданиям,
сандровной Молдавской, а
он был активно вовлечен
также знакомство через них
в жизнь творческой молос прямыми наследниками
дежи тогдашней Одессы,
Э. Мальца, сыном Виктоучился в располагавшемся
ром И льичом и внуком
неподалеку художественКириллом Викторовичем,
ном училище (ОХ У ) на
позволили приобщить к
архитектурном отделении
данной теме уникальные
Элюким Мальц. 1917 г.
(1914–1918), дружил с Ильматериалы и сведения о
Из собрания семьи архитектора,
ей Ильфом. Видимо, обжизни их предков и тех даг. Москва
щался и со старшим братом
леких событиях 2 . Согласно
писателя, известным художником Александром
им, Хитер и Мальц получили среднее и высшее
Файнзильбергом (Сандро Фазини), входившим
архитектурное образование в Одессе, где рабов группу еврейских модернистов из «Общества
тали до конца 1920-х гг. — времени переезда в
независимых художников» (1917–1920) [15,
Москву. В советской столице оба архитектора
с. 187]. Оба они в одни годы учились в ОХУ, в
сполна реализовались в профессии: Хитер — как
котором в дореволюционный период обучалось
градостроитель, а Мальц — как гражданский
чуть ли не половина евреев [15, с. 18]. Многие
и промышленный архитектор. Они сохранили
из них оставили яркий след в искусстве, разрабатывая
в т.ч. и еврейские темы. Опосредован1
Благодарю Даниила Никитина (Киев), заведующего отно Мальц был вхож и в круг молодых одесских
делом графики Национального художественного музея
писателей
и поэтов, знал Олешу, Багрицкого,
Украины, за помощь в поиске материалов У. Хитера в
Бабеля,
вращался
в передовой среде своего окфондах
музея
и
контактов
с
его
семьей.
2
Хочу высказать слова искренней благодарности семьружения. Молодость, крах империи, меняющаяям У. Хитера и Э. Мальца (Москва) за доверительное
ся на глазах жизнь, бурление модернистических
отношение к моей работе и всяческое содействие — доидей, социальных и национальных идеалов, а
кументами, материалами, воспоминаниями и теплым
вместе с ними лишения и погромы соединяли
человеческим расположением, без которого этот сюжет
не получил бы дальнейшего развития и освещения в
революционную романтику с трагическим миданной публикации.
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роощущением и надеждами на коренные перемены, что формировало сознание молодого еврейского поколения. И это был немаловажный
мотив, который подталкивал многих еврев, в
т.ч. Мальца и Хитера, к участию в развитии своей культуры. Хотя одесские погромы 1905 г. не
коснулись семьи Мальца — по воспоминаниям
архитектора, их спасло то, что напротив их дома
по Преображенской улице находился полицейский участок, — трагические события тех лет
глубоко врезались в его память.
После окончания ОХУ он поступил на архитектурный факультет Высшего художественого
училища, позднее Политехникума изобразительных искусств — в 1920–1930-е гг. название
вуза многократно менялось [1, с. 136]. Здесь он
учился с 1922 по 1929 г., параллельно занимался общественной и преподавательской работой,
был секретарем профкома. В 1929 г. после окончания вуза, как и многие его земляки, рвавшиеся в столицу за поиском лучших жизненных
перспектив, он переезжает в Москву, где до
войны работает архитектором и старшим архитектором в разных проектных организациях
(Химстрой, Гипрогор, Медсанпроект, Сельхозстройпроект, Теплоэлектропроект), проектирует школы, больницы, ветеринарные институты,
здания ТЭЦ, электростанций и пр., становится
успешным советским архитектором [18].

На нескольких снимках одесского периода,
сохранившихся в семье архитектора, он запечатлен со своей женой Рахилью Пинхусовной Баренберг (1909–1983), соучениками по училищу
и, возможно, учениками Одесской художественно-профессиональной школы по архитектурной
мастерской, которой он руководил и где преподавал два последних года учебы в институте, с
1927 по 1929 г. [22]
В период студенчества, как пишет сам Мальц
в своей автобиографии 1938 г., он «совершил несколько поездок для зарисовок архитектурных памятников Подолии и Волыни, за что от Совета
Института получил поощрение и высшую оценку». Оставленные им сведения о том, что «часть
этих работ приобретена музеем Академии архитектуры в Москве», объясняют происхождение
того собрания, о котором говорилось выше [23].
Такая же информация, но с более подробной датировкой его поездок по Западной Украине обнаруживается в РГАЛИ. Мальц указывает, что с
1924 по 1936 г. он участвовал в семи экспедициях
по изучению, зарисовкам и обмерам памятников
архитектуры и скульптуры в Подолии и Волыни.
Его коллега Ушер Хаймович (Оскар Ефимович) Хитер (1899–1967) был родом из подольского местечка Мястковки. С детства его
тянуло к искусству, и он приехал в Одессу поступать в ОХУ. В училище он обучался вместе

Экспедиция по местечкам Подолии. У. Хитер (в центре) и Э. Мальц (справа) на еврейском кладбище. 1927 г. (?).
Из собрания семьи архитектора, г. Москва
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провожатого около группы старинных мацев
с Мальцем, с 1914 по 1919 г., но, возможно, на
во время обследования еврейского кладбища
живописном факультете, т.к., по семейным
одного из местечек, в котором они работали
преданиям, его учителями были знаменитые
[20]. Это уникальное свидетельство их интеодесские живописцы К. К. Костанди и П. Г. Вореса к еврейской старине и резьбе надгробий,
локидин, и любовь к живописи он сохранил
в частности, о которых они писали и которые
до последних дней. В семье сбереглось много
остались в нескольких рисунках и репродукего живописных работ послевоенного времени
циях У. Хитера.
и память о тесном общении с опальным мосСопоставляя данные Мальца о семи экспековским художником, последователем сурового
дициях по Западной Украине с датировками изстиля, «шестидесятником» Борисом Биргером
вестных нам работ, можно с определенностью
(1923–2001), мастерскую которого в 1960-е гг.
выявить шесть из них.
посещал Хитер. В одесском институте Хитер
Первая относилась к
так же учился на арх и1924 г., откуда сохранитектурном факультете,
лось много зарисовок пакоторый окончил, судя
мятников арх итектуры
по сохранившемуся свиК аменца-Подольского,
детельству, в 1928 г. Там
причем большая часть из
же он познакомился и со
них не была связана с евсвоей буду щей женой,
рейской средой.
Эмилией Шимоновной
Несколько работ доГерценштейн (1903–1980),
ш ло до нас из сезона
студенткой скульптур1925 г. Это рисунки синаного отделения, которая
гоги в Новоконстантиновпоследствии окончила
ве, который облюбовали
В Х У Т Е И Н и ста художники еще с прошлола известн ы м мос го сезона, и в Хмельнике.
ковским скульп тором
С этим местечком была
[2 0]. Подо бно М аль связана отдельная истоцу, на излете 1920-х гг.
рия, которая во многом
Х итер со своей женой
подстегивала в последупереезжают в Москву. И
ющие годы желание арпервым его столичным
хитекторов-художников
местом ра б от ы стала
приезжать в эти края на
мастерская Б. М. Иофалетний сезон. Видимо,
на, ведущего архитектора
в 1925 г. Элюким Мальц
сталинской эпохи, тоже
здесь встречает свою буурожденного одессита и
Ушер Хитер. Еврейское надгробие.
ду
щ у ю жену, котору ю
воспитанника ОХУ. Под
г. Немиров, 1934 г.
позднее буквально вырыего началом Хитер приНациональный художественный музей
вает из привычного для
нимал участие в рабоУкраины (ГРС-10395).
Передан Л. У. Хитер (Москва)
нее окружения и увозит в
те над проектом Дома
Одессу. В семье архитекправительства в Москве
тора сохранился карандашный рисунок Маль(1927–1931), известного как дом на набережной.
ца, портрет его жены Рахили, нарисованный в
Возвращаясь к их студенческим годам,
Хмельнике в 1925 г. На протяжении последуюследует указать 1924 г., с которого началась
щих лет, в т.ч. и из своих поездок, Люка (как его
ставшая традицией практика творческих поназывали близкие) пишет письма своей жене
ездок Хитера и Мальца по далекой украинской
в Хмельник, что отражено в сохранившемся
провинции. В этот и последующие годы они
письме из Одессы 1926 г. [27], а также в нескольколесили по бывшей черте оседлости в Подоких открытках и письмах из его экспедиции
лии и Волыни, где изучали, зарисовывали и
1927 г. [24–26; 28] В том же городке остается
обмеряли памятники старины и, прежде всего,
жить и ее родня. Таким образом, Хмельник
еврейской культуры. Сохранившийся неподстановится важной точкой, от которой отталписанный снимок тех лет, который предполокивается сам Мальц и путешествующий с ним
жительно можно отнести к 1927 г., запечатлел
Хитер. Среди местечек, в которых они работали
двух молодых архитекторов и, видимо, их со-
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в 1925 г., был и Меджибож, о чем писал Мальц
своей жене в 1927 г., когда указывал, что в Меджибоже они «остановились в той же квартире,
где останавливались два года назад» [24].
Самым насыщенным и плодотворным был
1927 г., о котором еще пойдет речь ниже.
1929 г. оказался последним из одесского периода летних выездов на этюды. Единственный
рисунок, дошедший с того времени, это синагога в Хмельнике. Можно предположить, что в
это время Мальц улаживал свои дела с семьей
жены перед их отъездом в Москву, поэтому он
и оказался в этом городке.
Два последних точно датируемых года — 1934
и 1936 г. связаны с поездками на Западную Украину уже из Москвы. Здесь мы видим, что
наряду с еврейскими объектами авторы много
внимания уделяют старым крепостным сооружениям и вообще местным достопримечательностям. Думается, что в этих поездках было
больше ностальгии по прежним студенческим
временам, а также желание проведать своих
родных в подольских местечках (Мальцу — в
Хмельнике; Хитеру — в его родной Мястковке и
почти соседней Песчанке, где проживала семья
его жены).
Седьмой год их поездок точно датировать
сложно. Можно предположить, что это мог
быть 1926 г. в один из студенческих летних
сезонов. Это был год бурного развития отношений Мальца с его женой после знакомства
в 1925 г., непрерывной переписки и, соответ
ственно, поездки в Хмельник [27]. Однако
нам не удалось найти рисунков этого года, да
и письмо Хитера к своей жене из Горловки (24
сентября 1926 г.) свидетельствует, что в этот
год он находился в Донбассе, причем, видимо,
со своим другом Мальцем [21]. Последний упоминает об этом в автобиографии, что в 1926 г.
он был десятником студенческих практик в
строительном бюро Донугля (Донбасс, Горловка) [23]. Вышуказанная поездка по местечкам
вполне могла прийтись и на начало 1930-х гг.,
что диктовалось стремлением периодически
навещать свою подольскую родню.
Оставляя эти рассуждения за скобками, мы
сосредоточим внимание на наиболее продуктивном 1927 г., к которому относится большая
часть имеющихся материалов, а также письма.
Видимо, в этот год неслучайно активизировалась их работа и был открыт еврейский музей
в Одессе. 1927 г. был экономическим апогеем
политики нэпа, первым юбилеем октябрьской
революции, когда население почувствовало
плоды социальных реформ и культурного воз-

рождения. Уже в следующем году в ходе свертывания нэпа, новой волны национализации и
репрессий эта ситуация меняется, хотя до начала 1930-х гг. в сфере национальной политики
страны особых перемен не наблюдалось. Тогда
же в Одессе инициируется активная краеведческая работа. При Одесском институте народного образования также планировалось открыть
среди прочих семинар по еврейской культуре
с секциями по литературе, истории и языку в
рамках задачи изучения студентами истории и
культуры народов Одесщины. Его возглавлял
С. Х. Билов (1888–1949), активист еврейского
политического движения, лектор, педагог, общественник, литературовед и историк театра.
При том же ОИНО рассматривался вопрос о
введении в план другого семинара, социальноэкономической истории Украины, предмета
«История евреев на Украине» и пр. И хотя эти
проекты не были реализованы, они показали
всплеск интереса к еврейской культуре в этот
период [7; 8, с. 18].
В том же 1927 г. в Виннице на подольских
землях другой энтузиаст, Г. В. Брилинг (1867–
1942), организует экспедиции по сбору материалов еврейской старины и культуры для
Винницкого краеведческого музея, собирает
уникальную коллекцию еврейских пряничных
досок, т.н. «пурим-бретль» и даже планирует выпустить совместный каталог с одесским
еврейским музеем [2, с. 252–259; 13, л. 4–5].
В 1928 г. открывается отдел еврейской культуры при Полтавском государственном музее
[4, с. 37]. В целом во второй половине 1920х гг. начинается настоящий бум украинского
музейничества, исследования украинского,
а с ним и еврейского искусства. Это нашло
отражение в экспедициях, документах, фотоматериалах, экспонатах, статьях и даже еврейских отделах в некоторых музеях, которым
тогда так и не суждено было стать фундаментом еврейской этнографической науки. Не
позволило время и репрессии, затронувшие
почти всех, кто приоткрыл двери в уходящий
мир еврейской старины. Среди них Д. Щербаковский, П. Жолтовский, В. Гагенмейстер,
К. Кржеминский, Г. Брилинг, Т. Молчановский, Н. Коцюбинская, Л. Левицкая и мн. др.
[5; 11] На этой волне оказались и двое молодых
архитекторов, направившихся в мае 1927 г. по
бывшим еврейским местечкам.
В этот год экспедиции проходили по Меджибожу, Бердичеву, Изяславу, Полонному,
Староконстантинову и авторы прицельно рисовали еврейские памятники: синагоги, еврей-

181
ские дома, улицы и кладбища. Некоторую часть
маршрута и любопытные путевые заметки мы
можем проследить по письмам Мальца к своей
жене в Хмельнике. Видимо, что на время их с
Хитером поездок она оставалась в доме своих
родителей. Дошедшие письма и открытки преимущественно носили личный характер, и какие-либо информационные сведения о поездке, напряженности работы и бытовых условиях
проходят в них фоном.
Одно из писем, датированное 22 мая 1927 г.,
было написано в Изяславе, где тогда работали
Хитер с Мальцем [26]. Видимо, четко спланированного маршрута у путешественников не
было, и они меняли свой план на ходу, ориентируясь на советы местных жителей, полученные в поезде. Так, вместо Шепетовки, куда
сперва направлялись два друга, они поехали
в Изяслав, о котором знали по книгам, что
он сулил много достопримечательностей и где
было «много интересной и своеобразной архитектуры».
Открытка, написанная в Меджибоже 1 июля,
свидетельствует, что оба путника остановились в той же квартире, что и два года назад, в
1925 г., обследовали знаменитый бейт мидраш
основателя хасидизма Баал Шем Това, нала-

дили контакты с «местными еврееями» и собрались работать на кладбище [24]. 9 июля все
еще из того же Меджибожа Мальц отправлет
жене еще одну открытку, где пишет что здесь
они «много поработали и много собрали ценного
материала» [25].
Последнее письмо, сохранившееся в семье
архитектора, было начато 11 июля в Деражне
и завершено на следующий день в Старокон
стантинове [28]. Оттуда мы узнаем, что в Староконстантинове Мальц «с Ушером и Мишей
[? — возможно, именно он запечатлен на вышеупомянутой фотографии. — Е. К.] ходили устраивать дела по вывозке еврейских памятников». Речь
здесь, видимо, шла о вывозке наиболее интересных еврейских надгробий для еврейского
музея в Одессе. И далее неожиданнім образом
Мальц вновь обращается к их недавней работе
в Меджибоже:
«Последние дни в Меджибоже провели с большой пользой и интересом. Во-первых, нам удалось
зарисовать замок, это замечательное украшение
Подолии, во многих видах, чем остались очень
довольны. Получили в подарок музею [единственное упоминание в переписке о музее! — Е. К.]
интересные вещи, сделали 15 фотографических
снимков на негативах с разных вещей и мебели

Элюким Мальц. Фасад синагоги в м. Ново-Константиново в Подолии. 1924 г.
Из собрания семьи архитектора, г. Москва
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старинной (Аптер рува кровать и кресло)1 и т.д.
Кроме того встретили у местного врача одного
немца, приехавшего из Берлина, коммуниста — лидера самой левой группы в искусстве за границей,
редактора художественного журнала; он пригласил нас к себе, узнав, что мы работаем в Меджибоже. Он захотел сфотографировать какой-либо
из рисунков замка, остановил свой выбор на моем
рисунке и сфотографировал его, я же негатив везу
с собой — снимок очень удачный, чего я не могу сказать о своем рисунке. Перед отъездом было много
хлопот из-за фотографий, но и это в конце концов
уладилось. В общем в Меджибоже мы основательно поработали».
Мальц также указывает на примечательную деталь, подчеркивающую их желание выделиться внешне из общей среды и снискать в
глазах местного население особый интерес к
своим персонам: «Мы решили пошить себе все
одинаковые синие блузы и носим их теперь без поясов. Блузы получились очень хорошие и дешевые по
3 рн. штука. Производят потрясающее впечатление на местных жителей. В Ст-Константинове
будем еще только 2–3 дня и отсюда едем в Полонное».
Итак, на основе этой фрагментарно дошедшей корреспонденции мы можем установить
фрагмент их маршрута с конца мая до июля–
августа 1927 г., который проходил по местечкам Казатин (пересадочная станция), Изяслав,
Меджибож, Деражня (пересадочная станция),
Староконстантинов и далее лежал в Полонное
и Бердичев.
Это, пожалуй, все, что мы на сегодня можем
сказать об обстоятельствах их поездок по бывшим еврейским местечкам. Судя по интенсивной работе экспедиции, о которой говорится в
письмах, то, что дошло до наших дней, — сущие
крохи от сотен рисунков и фотографий, которые
были сделаны этими людьми за 1927 г. и весь
период экспедиций.
Анализируя рисунки всех тех лет, у нас нет
однозначной уверенности, что все они были
сделаны именно для еврейского музея в Одессе,
особенно в первые годы. Во-первых, архитекторы не ограничивались только еврейской стариной и фиксировали в рисунках и акварелях
1

Имется в виду знаменитый цадик Аптер Ребе — рабби
Авраам Иошуа Гешель (ок. 1748–1825), цадик из Апты
(Опатова) в Польше, основатель опатовской династии
цадиков. После смерти внука Баал Шем Това, р. Баруха,
с 1813 г. и вплоть до смерти он был раввином Меджибожа, снискал огромный авторитет среди всего хасидского
мира как «старейший цадик своего поколения», оставил
многочисленных потомков, ставших впоследствие известными цадиками.

то, что им представлялось интересным из окружавших памятников. Об этом свидетельствуют
рисунки Э. Мальца, сохранившиеся в семейном архиве (к сожалению, подобных рисунков
У. Хитера в семье архитектора не сохранилось).
Представляется, что для студентов младших
курсов архитектурного института было вполне
естественно в качестве летних практик работать с натуры над архитектурными пейзажами.
Тем более что выезды по украинским городам, в
частности, на Подолию и Волынь были частью
учебной программы института [33, с. 41–42].
С другой стороны, работа над комплектацией будущего еврейского музея началась еще в
начале 1920-х гг., постепенно усиливаясь и во
влекая все больше людей в ряды своих сторонников. Соответственно, молодые архитекторы
уже в первые годы поездок могли быть вдохновлены на эту захватывающую работу организаторами музея, в частности, П. Сегалом [31,
с. 251]. Но наиболее интенсивная деятельность
пришлась именно на 1927 г. — время активизации сбора для него экспонатов и материалов, о
чем упоминает в одном из писем жене Элюким
Мальц. Музей торжественно открыли 6 ноября
1927 г., а весь летний сезон накануне два молодых архитектора занимались пополнением его
коллекции в бывшей черте оседлости.
Думается, что в 1930-е гг. тесная связь
с музеем прекратилась. В основном поездки осуществлялись по «старой памяти», для
творческого отдыха и проведывания родных.
Практически все сохранившиеся рисунки этого времени остались в Москве. Ни в одной из
своих автобиографий Мальц не упоминает о
том, что эти поездки были связаны со сбором
материалов для еврейского музея. Видимо,
на это были свои причины. Волна репрессий
1930-х гг., прокатившаяся по всей стране, особенно жестко затронула творческую интеллигенцию Украины, причастную к развитию
национальной культуры и искусства. Подавляющее большинство директоров и сотрудников краеведческих музеев были уничтожены физически или подверглись лишениям и
арестам [11, с. 73]. В частности, был расстрелян
директор (позднее главный хранитель) самого
одесского еврейского музея Бенцион Рубштейн
(1882–1934), который в 1927 г. за месяц до открытия музея сменил на этом посту упомянутого П. Сегала [10, с. 158; 31, с. 251]. Подверглись репрессиям многие активисты еврейского
образования в Одессе [7]. И, быть может, именно тот факт, что оба архитектора еще задолго
до этого покинули Украину и интегрировались
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по своей прямой профессии в процесс социалистического строительство спас их от участи
многих быших коллег.
Сохранившиеся рисунки и репродукции с
видами еврейских памятников и фрагментов
местечковой застройки отражают документальную достоверность — то, что отличает манеру
архитекторов от художников, но вместе с тем
подчеркивают мастерство исполнения, а в отдельных случаях и образный колорит графического
этюда. Большинство работ выполнены графитным карандашом на бумаге. Именно рисунок
был основой этюда, а акварель, которой нередко
пользовались оба архитектора, добавляла немного цвета, оживляя скупую графику. Даже пристально вглядываясь в их работы, трудно найти
принципиальную разницу в мастерстве обоих
художников и их манере исполнения, — здесь
сказывается единая школа и выучка.
Особо подчеркнем историческую и культурную ценность этих работ как документальных
источников бытования позднее утраченных памятников. Виды Бердичева, Изяслава, Хмельника, Полонного, Медж ибожа, Старокон
стантинова, Новоконстантинова, Немирова и
других городов, запечатлевшие экстерьеры и
интерьеры синагог, еврейские улицы и дома,
в т.ч. раввинов, надгробия с резным декором,
саркофаги и характерные кладбищенкие постройки — огели над могилами раввинов — все
эти изображения с учетом последующего исчезновения этого пласта еврейской культуры
буквально «на вес золота». Небольшая часть
изображенных ими зданий известна и по другим источникам — рисункам и фотографиям
1910—1920-х гг. К таковым относятся виды
синагог в Изяславе и Полонном. Любопытно,
что сохранившиеся два изображения синагоги
в Полонном практически идентичны, но принадлежат разному времени. Одно из них — репродукция работы 1927 г., а другое — рисунок
из МУАР 1939 г., подписанный как авторизованная копия вышеуказанной работы, которая хранилась в еврейском музее в Одессе [3].
С одной стороны, это единственный случай,
где автор сам указывает на принадлежность
оригинала еврейскому музею, а с другой — тот
факт, что его копия была специально сделана
по заказу музея архитектуры. Очевидно, что
памятники еврейской архитектуры вызывали
большой резонанс, коль скоро подобные изображения заказывались такой солидной государственной организацией.
Наличие изображений известных синагог
позволяет проследить изменение их архитек-

турного облика за последние десятилетия их
жизни и использования еврейскими общинами «по прямому назначению». Эти годы как
раз пришлись на период Первой мировой и
гражданской войн, и подобные изменения, реконструкции и перестройки коснулись почти
всех синагог, которые находились в зоне театра боевых действий и противоборствующих
сторон.
Другая, бо ль
ˆ шая часть работ уникальна
тем, что доносит до нас облики неизвестных по
другим изображениям памятников — внешних
видов синагог (Новоконстантинов), а также их
интерьеров (Хмельник, Староконстантинов,
Бердичев), исторической застройки, кладбищенских построек и надгробий.
Подобный разбор рисунков можно продолжить и на конкретных примерах, показывая их
типологические черты и региональные особенности.
Многолетняя систематическая работа Хитера и Мальца по фиксации в натурных рисунках еврейских памятников не была чемто уникальным с точки зрения обращения
к еврейской старине. Десятки художников,
графиков и живописцев в начале X X века и в
межвоенное время изображали ее с натуры,
использовали фотографический материал,
подчеркивали документальность или, наоборот, уходили от нее, создавая художественный
образ старого еврейства  — земной и величественный, мистический, трагический или
фольклорный. Среди этих имен С. Юдовин,
М. Шагал, И.-Б. Рыбак, А. Маневич, М. Фрадкин, Б. Бланк и мн. др. Часть из них, подобно Хитеру и Мальцу, стремилась запечатлеть
их исторический облик в естественной среде
бытования. Один из них — русский историк,
художник и искусствовед Г. Лукомский, автор
монографии о европейских синагогах [35] и
десятков рисунков синагог, в т.ч. на украин
ских землях [36]. В этом ряду стоит и полузабытое имя белорусского художника Я. Кругера, участника этнографической экспедиции
1921 г., оставившего акварели с видами ряда
синагог Беларусии [6]. В самой Украине в
подобном ключе на рубеже 1920–1930-х гг.
работал архитектор Н. Топорков, автор сотен рисунков построек западноукраинской
провинции, в т.ч. еврейской застройки Подолии: домов, заездов, корчемен и пр. [16]. Но
в отличие от вышеназванных и многих других, У. Хитер и Э. Мальц рассматривали свои
этюды и всю работу как целенаправленный
проект, который реализовывался как одна из
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открытых программ государственного еврейского музея.
Так же внезапно, как завершаются письма Элюкима Мальца, обрывая для нас нить
в прошлое, завершается и это повествование.
Выведенные на свет данные об Ушере Хитере
и Элюкиме Мальце, а также попытка реконструировать контекст их работы над фиксацией
памятников еврейской старины, в т.ч. и для еврейского музея вписываются в широкую панораму интереса многих ученых, музейщиков и

художников к еврейскому наследию в межвоенное время. Обнаруженные рисунки и документы отчасти восполняют утраченный пласт
еврейской культуры, расширяют источниковую
базу изучения довоенного наследия еврейских
музеев и коллекций, возвращают из забвения
имена и вклад отдельных энтузиастов, благодаря которым многовековая культура еврейского народа не была полностью стерта и стала
бесценным фундаментов для современных исследований.
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Usher Chiter and Elyukim Maltz: chasing the lost expeditions of the Jewish Museum in Odessa
E. Kotlyar
The article studies the pre-War period in the life and work of two architects, Usher Chiter (1899–1967) and Elyukim
Maltz (1898–1973), both graduates of the Odessa School of Architecture. The time span in question was bound up with
work done by the architects for the Mendele Mocher Sforim All-Ukrainian Museum of Jewish Proletarian Culture
in Odessa. Based on documents and visual materials from a number of museums and archives located in Ukraine,
Russia, and Israel, as well as on private collections, including those of the architects’ families living in Moscow,
where Chiter and Maltz had moved in the late 1920s, we have attempted to trace and reconstruct the architects’
artistic research expeditions along the former Pale of Jewish Settlement. A total of seven field trips took place in
parts of Western Ukraine — to Podolia and Volhynia — with the aim of collecting materials and exhibition items
for the museum and of making original drawings and water colors from nature showing views of Jewish landmarks,
such as synagogues, cemeteries, and residential housing construction. Six of these trips have been successfully dated
with precision; we have also been able to trace the particularly extensive and productive research expedition of 1927,
including an exact fragment of the expedition’s itinerary, in connection with surviving letters, as well as original
works and reproduced copies.
Keywords: Jewish museum, Odessa, collection, Usher Chiter, Elyukim Maltz, expedition, drawings from nature,
Pale of Settlement, synagogues, cemeteries, housing construction.
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Семейный архив как источник музейной деятельности
(на примере семьи В. Б. Когана и О. Л. Ноццолини)
Объектом изучения стал семейный архив В. Б. Когана и О. Л. Ноццолини, ветеранов Второй мировой
войны, участников освобождения Украины и Восточной Европы. На основе данных материалов представлено, что они могут использоваться в музейном деле.
Ключевые слова: В. Б. Коган, О. Л. Ноццолини, Вторая мировая война, освобождение Европы от нацизма,
медицина, госпиталь, музей.

Семейные архивы — это то, чем дорожит
каждая семья: фото, воспоминания, дневники,
письма, документы, памятные вещи, награды.
Архив семьи может хранить уникальный материал, как по истории рода, так и по истории
города, страны. Насколько информативны такие архивы и как они могут использоваться в
музейной деятельности?
В 2012 г. в Одесский историко-краеведческий музей поступили материалы, отражающие жизненный путь семьи одесских врачей,
В. Б. Когана и О. Л. Ноццолини. Переданы они
были их сыном Юрием Владимировичем Черных, проживающим в Германии. Судьба этих
людей, выпускников Одесского медицинского
института, связана со Второй мировой войной
(1939–1945), освобождением Украины и Восточной Европы от нацистов, развитием медицины
в послевоенный период в Одессе.
Владимир Борисович Коган (1911–1964) родился в городе Херсоне. После семилетки, окончил фельдшерскую школу, а затем Одесский
медицинский институт. В 1936 г. по окончании
института был призван на службу в армию [3].
2 января 1937 г. женился на одесситке, выпуск
нице мединститута г. Одессы, 1938 г., Ольге
Львовне Ноццолини (1916–1991). Ее отец, Лев
Леопольдович, выпускник императорского Новороссийского университета, был врачом невропатологом [4]. 3 сентября 1939 г. в семье КоганНоццолини, родился сын Юрий.
Боевое крещение В. Б. Коган прошел в ходе
советско-финской войны (1939–1940) [5] в должности старшего врача стрелкового полка [3].
Вместе с санитарами приходилось в лютые мо© Эзау Л. Г., 2016

розы выносить с полей замерзающих и раненых
[5]. Его личный медальон с вкладышем, в хорошем состоянии (относится к табельным вещам),
был передан в музей. Он представляет собой
открывающейся футляр, с ушком для тесьмы.
Внутри — вкладыш из бумаги прямоугольной
формы, отпечатанный в типографии, заполнен
от руки, с основными данными владельца [6].
Медальон во время боевых действий носился
на груди. По штату вкладыш состоял из двух
одинаковых бланков, один экземпляр должен
был изыматься похоронной командой, а другой
оставаться с останками. Так как,медальон не
обеспечивал герметичной упаковки вкладыша,
сохраняемость бланка часто является ничтожной. Хорошо сохранившийся бланк является
редкостью. Такие медальоны в конце 1930-х
гг. заменяли на новые, которые представляют
собой пенал небольшого размера черного цвета многогранной формы с завинчивающейся
крышкой.
Вторую мировую войну В. Б. Коган встретил
в июне 1941 г. в должности начальника корпусного госпиталя [3]. Тяжелый военный путь он
прошел не один. Судьбу военврача разделила с
ним его супруга, Ольга Львовна, и маленький
сын. До декретного отпуска О. Л. Ноццолини
работала врачом-педиатром в детской поликлинике города Николаева. Там же встретила известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. Постепенно город
наполнялся беженцами, а с ними и известиями
о бесчинствах гитлеровцев в отношении семей
командного состава Красной Армии и еврей
ского населения.
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Николаев пришлось покинуть. Ольга Львовхирургических (для обработки ран, лечения
на вместе с сыном отправилась на восток стравременно нуждающихся в постельном режины. Добрались до города Вольска Саратовской
ме, раненных в верхние, нижние конечности,
области, где временно обосновалась. Спустя
плечевой пояс и др. части тела), терапевтическакое-то время О. Л. Ноццолини удалось усткое, отделение лечебной физкультуры, физиороиться на работу хирургом в госпиталь.
терапевтическое, стоматологическое, лабораДо середины сентября В. Б. Коган оставалторное, рентгенологическое. Поступивших в
ся в неведении относительно судьбы своей сегоспиталь размещали по взводам с учетом пемьи. 15 сентября 1941 г. Ольга Львовна полуриодов лечения. Сроки лечения в армейских
чила телеграмму: «Бесконечно счастлив вашей
госпиталях — до 30 суток [2 с. 217, 743]. После
находкой» [21]. Несмотря на то, что на руках
восстановления раненые и больные возвращау О. Л. Ноццолини был маленький ребенок,
лись в строй.
она пошла добровольцем на фронт. В феврале
Работу госпиталя, столь сложный и раз1942 г. В. Б. Коган был наветвленный механизм, в
значен на должность натяжелых военных услочальника армейского госвиях отражает фотоальпиталя для легкораненых
бом «ГЛР-№ 2667», вы№ 2667[3] в звании майополненный в 1940-х гг.
ра, а затем подполковниОн содерж ит большой
ка медицинской службы
объем информации. Это
[5]. В. Б. Коган добился,
49 фотографий, на коточтобы она попала в подверых запечатлены момендомственный ему госпиты работы медиков, доталь. С декабря 1942 года
норов (ими в основном
Ольга Львовна зачислена
являлся персонал ГЛР),
в Армейский госпиталь
сотрудников кабинета
№ 2667 на должность орлечебной физкультуры,
динатора хирургическомастерских госпиталя,
го отделения [7]. Вместе
лаборатории, пищеблос ней в госпиталь осенью
ка. На некоторых фото1942 г. прибыл и ее 3-летграфия х представлена
ний сын Юрий. Владимир
конструкция, которую
Борисович получил разп рименяли п ри лечерешение командования
нии ожогов ранен ы х.
на пребывание сына в
Рассматривая фотоальармейском госпитале. С
бом, мож но получить
этого дня семья больше
представление о палане расставалась.
тах в госпитале, которые
Семья Коган—Ноццолини. 1942 г.
В период войны в дей
располагались в приспоствующей армии различасобленных помещениях,
лись госпиталя (воено-полевые учереждения
разгрузке раненых, занятиях по боевой поддля оказания специализированной помощи
готовке и тактике и др.
военнослужащим и их лечение): полевые подКомандование высоко оценило работу
вижные, сортировочно-эвакуационные, хирурВ. Б. Когана. В апреле 1943 г. приказом по вой
гические полевые-подвижные, госпиталя для
скам 13-й армии Центрального фронта, от имени
лечения легкораненых (ГЛР) и т. д. Последние
Президиума Верховного Совета СССР, военврач
осуществляли прием и медицинскую сорти2-го ранга, начальник армейского полевого госровку раненых и больных. В них лечение сопиталя № 2667 В. Б. Коган был награжден ордечеталось с боевой, политической и физической
ном Красной Звезды. В его наградном листе отподготовкой, закаливанием организма. ГЛР —
мечено, что с февраля 1942 г., после назначения
был создан в 1941 г., рассчитывался на 1000
на должность начальника госпиталя, он «бысткоек. Состоял из: управления, лечебно-диаро справившись с организацией госпиталя, прегностического отделения, подразделения обвратил его в эффективную базу по возвращению
служивания. Среди лечебно-диагностических
в строй легкораненых из частей нашей Армии.
отделений были: приемно-сортировачное, три
Применением новейших методов лечения, хо-
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рошим уходом, рациональным методом лечебной физкультуры руководимый им госпиталь
добился хороших показателей, вернув в строй
до 4000 раненых. Размещаясь в условиях разрушенного жилого фонда, тов. Коган, мобилизуя
личный состав, добился наилучшего использования сараев, колхозных амбаров и конюшен,
превращая их в весьма приличные и культурные
палаты для лучшего обслуживания раненых.
В течение осени–зимы 1941 г. госпиталь оборудовал культурные и благоустроенные землянки,
обеспечивая надлежащий уход, лечение и уют
для ранбольных. Тов. Коган стимулирует работу
рационализаторов и изобретателей госпиталя,
благодаря чему в госпитале используется аппаратура для лечебной физкультуры, сконструированная в самом госпитале…» [22].

С образованием 1-го Украинского фронта 20
октября 1943 г. [2 с. 217, 743] ГЛР № 2667 находился в составе 13-й Армии под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта
Н. П. Пухова. Войска этого фронта принимали
участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков. Они сражались в Киевской
наступательной и оборонительной операциях,
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой, Львовско-Сандомирской и др. [2 с. 217, 743]. В семье долгое время
хранилась поздравительная открытка и фотография командующего с автографом [9]. Теперь
они пополнили фонды Одесского историко-краеведческого музея.
В сентябре 1944 г. приказом по войскам
13-й армии 1-го Украинского фронта от имени

Вкладыш военного медальона. 1930-е гг.

Мастерская военного госпиталя. 1941–1943 гг.
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принял участие в освобождении Восточной ЕвПрезидиума Верховного Совета СССР начальропы. Весь боевой путь 13-й армии изложен в
ник армейского полевого госпиталя для легкокниге, подготовленной политотделом армии,
раненых № 2667 майор медицинской службы
которая была вручена В. Б. Когану, в 5-ю гоВ. Б. Коган был награжден орденом Отечестдовщину армии [12]. Именно там, в Восточной
венной войны 2-й степени. Из наградного листа
Европе, в районе Сандомирского плацдарма,
видно, насколько тяжелой и ответственной была
ординатор 1-го хирургического отделения ГЛР
работа начальника госпиталя: «…Особенно на№ 2667 военврач О. Л. Ноццолини получила
пряженная и эффективная работа проведена в
вторую контузию (первая была во время эвагоспитале в период июльских операций 1943 и
куации)[4]. Вместе с госпиталем семья Коганпоследующих операциях 1944 г., при организаНоццолини дошла до
ции работы госпиталя
Германии. О б э том
в Новоград-В ол ы нсвидетельствуют фотоский, Ровно, Дубно.
графии, выполненные
Рассчитанный на 1000
в Берлине [13], и удостомест госпиталь обеспечивал одновременно
верение о награждение
более 3000 раненых.
медалью В. Б. Когана
Проявляя б ольш у ю
«За взятие Берлина»
оперативность и манев[14]. О. Л. Ноццолини
ренность, майор Коган
за годы войны бы ла
организовал дополотмечена высокими гонительные отделения
сударственными награгоспиталя при госпидами, в том числе ордетальных базах армии,
нами Красной Звезды и
фактически руководя
Отечественной войны
одновременно работой
2-й степени [22]. Уже
двух госпиталей (Нопосле войны, в 1985 г.,
воград-В ол ы нский ,
она была награждена
Ровно, а в дальнейшем
орденом Отечественной
одновременно и в Роввойны 1-й степени.
но и в Дубно). ПреодоВесь сложный волевая значительные заенный путь госпиталя
труднения, связанные
вместе со своими родис организацией обслутелями преодолел и маживания больших поленький Юра, он стал
токов раненых, майор
свидетелем самоотМедперсонал госпиталя в Берлине.
м/с Коган добился выверженного, тяжелого
1945 г.
сокой эффективноструда своих родителей
ти обслуживания их,
и медработников всего
вернув в строй с 1.7.43 г. — более 7000 раненых.
коллектива.
За период январь–март 1944 года возвращено в
После подписания капитуляции фашистской
строй до 3000 раненых и больных» [23].
Германии (8–9 мая 1945 г.) и окончания боевых
16 сентября 1944 г. В. Б. Коган получил
действий на территории Европы подполковнику
от командира части Дементьева письменное
медицинской службы В. Б. Когану был вручен
поздравление, с награждением высокой госубланк поздравления с победой над Германией
дарственной наградой. Он отмечал, что это
[15] и приказом Верховного Главнокомандующе«достойная награда за Вашу преданную и саго генералиссимуса Советского Союза товарища
моотверженную работу по возвращению в строй
Сталина, объявлена благодарность за отличные
выздоровевших бойцов и командиров»[10].
боевые действия против немецких захватчиков
Высокую оценку работы В. Б. Когана, как
за подписью командующего 13-й армии генералначальника госпиталя, дал командующий 13-й
полковника Н. П. Пухова и члена военного совеармии Н. П. Пухов в своем письме: «Ваш госпита генерал-лейтенанта Козлова [16].
таль всегда был одним из лучших в армии» [11].
31 мая 1945 г. приказом по войскам 13-й арПосле изгнания фашистских войск из западмии 1-го Украинского фронта от имени Презиных областей Украины 1-й Украинский фронт
диума Верховного Совета СССР начальник ар-
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Открытие выставки «Спасает жизнь, даря надежду…». 2012 г.

мейского полевого госпиталя для легкораненых
№ 2667 подполковник медслужбы В. Б. Коган
был награжден орденом Отечественной войны
1-й степени. В наградном листе отмечено, что:
«за период его руководства работой ГЛР № 2667
из последнего возвращено в строй более 21641
бойцов и офицеров… В период январско-февральских и завершающих апрельских операций
1945 года, обеспечивая быстрое продвижение
госпиталя вслед за войсками, сумел обеспечить
одновременно обслуживание… значительных
контингентов легкораненых, превышавшее в
2–2,5 раза штатное количество мест»[24].
В июне 1945 г. была завершена аттестация начальника армейского полевого госпиталя легко
раненых № 2667 подполковника медицинской
службы В. Б. Когана, в которой было записано:
«Подполковник м/с Коган В. Б… выявил себя
хорошим организатором, энергичным и культурным санитарным начальником, сумевшим
благодаря своей требовательности, инициативе, решительности, энергии мобилизовать весь
подчиненный ему персонал на обеспечение наилучших условий в обслуживании раненых и
больных…» [1].
В августе 1945 г. О. Л. Ноццолини по результатам освидетельствования медицинской
комиссии была признана не годной к несению

воинских обязанностей, снята с военного учета
и впоследствии была уволена из рядов Красной
Армии [17].
В этом же году семья Коган—Ноццолини
прибыла в Одессу. После увольнения из рядов Красной Армии Владимир Борисович был
принят на работу в больницу Одесской железной дороги [5]. В 1948 г. получил назначение
на должность начальника объединенной Дорожной больницы Одесской железной дороги.
В его производственной характеристике указано, что, «являясь начальником Дорожной
больницы, много внимания уделяет улучшению профилактической работы, диспансерному обслуживанию населения, благодаря чему
значительно снижена заболеваемость» [20].
Из жизни В. Б. Коган ушел в возрасте 54 лет.
Похоронен на 2-м христианском кладбище в
Одессе (1964).
О. Л. Ноццолини после войны работала во
2-й железнодорожной поликлинике [4]. 5 января
1991 г. ее не стало.
Поступившие в музей предметы, а это 46 ед.
хранения, позволили в 2012 г., к 68-й годовщине со Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков, создать выставку «Спасает
жизнь, даря надежду…». На ней впервые, через
экспонаты, удалось показать работу госпиталя
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для легкораненых № 2667 и вклад медицинских
работников в освобождение Украины и Восточной Европы. На выставке были представлены документы, фотографии, периодические
издания, медицинские инструменты, предметы
быта. Интерес вызывала фотография, на которой был запечатлен отец В. Б. Когана, Борис
Михайлович, с группой людей, среди которых
находились И. В. Сталин и М. И. Калинин [19].
Среди многочисленных гостей на открытии выставки присутствовали люди, лично знавшие
В. Б. Когана и О. Л. Ноццолини при жизни.
Экспозиция вызвала определенный интерес,
что нашло отражение в прессе. Вышел ряд статей в периодических изданиях. На базе выставки
были проведены тематические экскурсии, встреча учащихся медицинских учебных заведений города с ветеранами Второй мировой войны. Также
состоялась встреча сотрудников музея с активом
Музея истории евреев Одессы, приуроченная к
10-летию со дня открытия этого музея.

В октябре 2014 г., к 70-й годовщине со Дня
освобож дения Украины от фашистских захватчиков в экспозиции «История Одессы и
края в годы Второй мировой войны 1939–1945
гг.» прошло открытие выставки «Вечная память героям». Среди материалов об участниках освобождения Украины от фашистских
захватчиков (1943–1944) были представлены
и документы В. Б. Когана, О. Л. Ноццолини,
Н. П. Пухова. Они оказались в музейном собрании благодаря Ю. В. Черных — сыну Владимира Борисовича и Ольги Львовны. Материалы
такого плана, к сожалению, все реже попадают
в поле зрения музейных работников. Но именно документальные источники являются основой для создания выставок, методических
занятий, тематических мероприятий, дополнения действующей экспозиции, которая интересна краеведам и исследователям периода
Второй мировой войны.
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Там же. — Инв. № Д-19066.
Там же. — Инв. № Д-19070.
Там же. — Инв. № Д-19072.
Там же. — Инв. № Д-19074.
Там же. — Инв. № Ф-17502.
Производственная характеристика. – Личный архив
Ю. В. Черных.
20. Телеграмма. – Личный архив Ю. В. Черных.
21. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее — ЦАМО РФ). — Ф. 33. — Оп.
682526. — Д. 332. — № записи 150384408.
23. ЦАМО РФ. — Ф. 33. — Оп. 690155. — Д. 2447. — № записи 31124253.
24. Там же. — Ф. 33. — Оп. 690306. — Д. 669. — № записи
42790071.

Family archive as a source for museum research (family of V. Kogan and O. Notsotsolini is taken as an
example)
L. Ezau
The family archive of V. Kogan and O. Notsotsolini was taken as an object of study. They are World War II
veterans who fought for liberation of Ukraine and Eastern Europe. Presented materials prove that they can be used
in museum research work.
Keywords: V. Kogan, O. Notstsolini, World War II, liberation of Europe from Nazism, medicine, hospital, museum.
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УДК 351.085:069.1Благовидова

О. И. Кривохатская

Архив Ольги Николаевны Благовидовой
в музейном собрании
В статье представлены материалы из личного архива Ольги Николаевны Благовидовой, хранящиеся в
Одесском историко-краеведческом музее.
Ключевые слова: О. Н. Благовидова, педагог, оперный театр, консерватория, ученики, музей.

В начале 2000-х гг. в Одесский историраскрывающие все стороны театральной, преко-краеведческий музей был передан архив
подавательской и общественной деятельности
Ольги Николаевны Благовидовой — всемирпевицы: личные документы и фотографии, фоно известного украинского педагога, певицы,
тофрагменты спектаклей, программы и афинародной артистки Украины, профессора, осши… Среди них уникальная афиша концерта
новоположника кафедры вокального пения
фронтовой бригады 1943 г. [1]. Дополнили эксОдесской государственпозицию её личные вещи,
ной музыкальной акадеподарки коллег и ученимии им. А. В. Нежданоков к 60-летию, что дало в
вой. Архив был подарен
полной мере представить
музею ученицей Ольги
жизненный и творческий
Николаевны — А лисой
путь Ольги Николаевны и
Варткесовной Джамагорраскрыть её как личность.
цян, ныне профессором,
Материалами из архипреподавателем кафедры
ва, представленными на
сольного пения Одесской
этой юбилейной выставмузыкальной академии.
ке, мы стремились по
Презентация первой
знакомить посетителей с
части архива в музее сотем огромным вкладом,
стоялась в 2005 г. на выкоторы й внесла Ольга
ставке, приуроченной к
Николаевна в развитие
100-летию со дня рождеодесской вокальной шкония О. Н. Благовидовой.
лы. Материалы архива из
Это были фотографии с
музейного собрания и софрагментами из опер, в
здание нескольких значикоторых она пела. К 105-й
мых выставок позволили
годовщине со дня рождеэто сделать.
ния Ольги Николаевны, в
Ольга Н иколаевна
2010 г., музей на выставке
Благовидова родилась в
представил материалы,
1905 г. в г. С.-Петербурге.
О. Н. Благовидова.
раскрывающие её преВ девятилетнем возрасте
1950-е гг. Одесса
подавательскую деятельвместе с семьёй перееханость как основателя и зала в г. Одессу. Обучаться
ведующей кафедрой сольного пения Одесской
игре на фортепиано она начала с четырёхлетмузыкальной академии им. А. В. Неждановой.
него возраста. В г. Одессе Ольга продолжила
И наконец, в 2015 г. к 110-летию со дня рожобучение музыке у профессора Н. В. Чагодадения О. Н. Благовидовой на масштабной выевой, а в 1921 г. поступила в музыкально-драставке были представлены материалы архива,
матический институт на вокальное отделение
© Кривохатская О. И., 2016
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рики («Бал-маскарад»), Одарки («Запорожец
к педагогу профессору Юлии Рейдер. Об этом
за Дунаем»), Терпелихи («Наталка-Полтавка»)
свидетельствует её зачётная книжка института
и др. Всего около тридцати оперных партий
[2], фотографии учебного процесса и её перзначилось в её репертуаре. С фотографий этового преподавателя Ю. А. Рейдер [3]. Первый
го периода смотрят на нас сценические обуспех пришёл к ней после исполнения партии
разы Кончаковны из оперы «Князь Игорь»,
Любаши в студенческом спектакле «Царская
Амнерис из оперы «Аида», Любаши из «Царневеста» Н. А. Римского-Корсакова.
ской невесты», Любови из «Мазепы» и мноПосле окончания института Ольга Николаевгие другие. Кроме фотографий сохранились
на становится ассистентом Ю. А. Рейдер и в то
также программы опер «Кармен» и «Пиковая
же время выступает с концертами. В её програмдама» 1941 г. [6]. Акме  — произведения
тивной и успешной
украински х и русбы ла и концертная
ских композиторов.
деятельность певиВ архиве представлец ы. Она гастролины программы конровала с сольными
цертов 1926 г. — «Вечер
концертами по гороманса» в Одесском
родам Украин ы и
доме учёных, сольноРоссии.
го концерта, афиша
Как исполнитель
Одесского горсовеОльга Благовидова
та о концерте 1935 г.,
о бладала ярким и
программа концерта в
сочным меццо-сопОдесской консерваторано, с успехом вырии 1937 г., програмступала на ведущих
ма творческого вечера
сценах страны.
1940 г. [4] и др.
В 1937 г. участие в
В 1928 г. Благовипервом Всесоюзном
дову приглашают в
конкурсе вокалисстажёрску ю гру ппу
тов принесло певиБольшого театра в
це первую премию и
Москве. В тот же пезвание лауреата, что
риод дебютантка с уссвидетельствовало о
пехом исполнила парвысоком профессиотию Полины в опере
нальном уровне укП. И. Чайковского
раинской вокальной
«Пиковая дама», гошколы.Это отражено
товила ответственные
в дипломе, хранящемпартии в других спекся в архиве [7]. С тех
таклях, выступала в
пор одесская вокальконцертах как камерСлева направо: народная артистка СССР
ная школа принимает
ная исполнительница.
Белла
Руденко,
профессор
О.
Н.
Благовидова
эстафету певческого
После окончания
и народная артистка СССР Галина Олейниченко.
лидерства и продолстажировки в 1931 г.
1965 г.
жает цепочку конкурмолодую певицу присных побед.
гласили в Тбилисский
В годы Второй мировой войны О. Н. Бла
театр оперы и балета. 1932 г. датируется удостоговидова выступала перед бойцами на фронте
верение личности артистки Тифлисского опери в тылу. Справка об участии во фронтовых
ного театра, как он тогда назывался, и програмбригадах, удостоверение Ольги Николаевны в
ма Государственного оперного театра Тифлиса
том, что она является художественным руково1931–1932 гг. [5]. Но спустя полтора года последителем этих бригад, положительные отзывы
довало приглашение в оперную труппу Одесна концерты, фотографии фронтовой бригады
ского театра.
после концерта в гвардейской танковой армии,
В тридцатые годы ХХ в. Ольга Николаевна
датируемые 1943 г. [8], и прочее раскрывают эту
с успехом исполняла партии Кармен в одностраницу из жизни певицы. Сразу после освоимённой опере, Азучены («Трубадур»), Уль-
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бождения Одессы вместе с оперной труппой певица вернулась из эвакуации в Одессу [9]. До
конца войны Ольга Николаевна продолжала
выезжать на фронт с концертами для бойцов,
она принимает участие в шефских концертах
в войсках Одесского военного округа и в 60-х
гг. ХХ в. К 1960 г. относится «Выписка из приказа «о вынесении благодарности за шефское
обслуживание в войсках Одесского военного
округа» и фотография, сделанная после шефского концерта в воинских частях Одесского
военного округа [10].
В 1947 г. О. Н. Благовидовой было присвоено высокое звание заслу женной артистки
УССР [11]. Спустя два года певица оставила
сцену и полностью посвятила себя педагогической деятельности. Почти три десятилетия
до последнего дня своей жизни Благовидова
руководила основанной ею кафедрой вокального пения в Одесской консерватории. Фотографии из архива рассказывают о её преподавательской деятельности: с учениками,
занятия на кафедре сольного пения, после
зачётных спектаклей, на занятиях по мастерклассу в Одессе и Киеве [12] и др.
О. Н. Благовидова является инициатором
целостного подхода к системе вокального образования, новаторского для своего времени и
актуального для певческого искусства. Именно
этот подход сформировал плеяду выдающихся
украинских певцов — выпускников её класса.

Это народные артисты Украины Н. Огренич,
Л. Цуркан, народная артистка Украины, лауреат многих международных конкурсов, профессор Киевской национальной музыкальной
академии З. Христич, солист Киевской национальной оперы, народный артист Украины
И. Пономаренко, солист Одесского театра оперы и балета народный артист Украины А. Бойко, народные артисты СССР А. Ворошило и
Б. Руденко, заслуженные артисты Украины
А. Джамагорцян, В. Олейникова и Т. Мороз
[13]. и др. Всех певцов, воспитанных Ольгой
Николаевной, отличает свободное владение
голосом, безупречная вокальная техника.
Она единственный педагог в бывшем СССР,
у кого на конкурсе им. П. И. Чайковского три
студента завоевали первые премии: Николай
Огренич, который в 1969 г. становится лауреатом Международного конкурса вокалистов в
г. Вервье (Бельгия) [14], а в 1970 г. — лауреатом
конкурса им. П. И. Чайковского, Иван Пономаренко (1974) [15], Людмила Сенчук (1978).
Опираясь на лучшие национальные традиции,
Благовидова создала свою школу оперного вокала. Методика и педагогическое мастерство Ольги Николаевны, по признанию авторитетных
специалистов, нисколько не уступали мировым
знаменитостям.
За подготовку и проведение концертов в
воинских частях ОДВО Благовидова была награждена множеством грамот и значком «От-

О. Н. Благовидова. 1970 г.
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личник культурного шефства
над воору жёнными силами
СССР» [16], принимала участие в общественной ж изни
города, являлась депутатом
Одесского областного совета
нескольких созывов [17], а в
музыкальной жизни  — организатором многих фестивалей
и конференций по искусству
академического пения.
В 1965 г. торжественно проходило празднование 60-летия великой певицы. В этот
день в Одессу съехались все
ученики Ольги Николаевны
из всего СССР и из-за рубежа.
В архиве представлены поздравительные телеграммы,
грамоты, подарки к юбилею,

Мемориальная доска на доме
по ул. Княжеской, 21. г. Одесса

фотографии этого знаменательного события [18].
Ольга Николаевна Благовидова — золотой голос Одессы.
Достижения и заслуги профессора Благовидовой отмечены наградами: званиями заслуженного деятеля искусств
и народной артистки УССР,
орденом Трудового Красного
Знамени [19]. В память о ней
на доме по ул. Княжеской, 21,
где жила певица, установлена
мемориальная доска.
Традиции школы Ольги
Николаевны Благовидовой
достойно продолжают следующие поколения певцов одесской вокальной школы, ведущие сопрано мира.
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The archive of Olga Blagovidova as a part of museum collection
O. Krivokhatskaya
The article presents the materials from the private archive of Olga Blagovydova. Now that archive makes part of
the collection of the Odessa Regional History Museum.
Keywords: O. Blagovydоva, professor, opera house, conservatory students, museum.
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УДК 069.1(477.74-21)

М. Н. Прокофьева

Полевая артиллерия периода Второй мировой
войны 1939–1945 гг. в экспозиции Одесского
историко-краеведческого музея
В статье рассматривается полевая артиллерия периода Второй мировой войны 1939–1945 гг. из экспозиции Одесского историко-краеведческого музея, расположенная на территории его филиала – Мемориала
«Героическая оборона Одессы», и её применение в боевых действиях при обороне Одессы в 1941 г. и освобождении в 1944 г.
Ключевые слова: полевая артиллерия, оборона Одессы, орудия, гаубицы, артиллерийская батарея, артиллерийские части.

Начало экспозиции полевых орудий периода Второй мировой войны (1939–1945) Одесского историко-краеведческого музея (далее —
ОИКМ) было положено образцами артиллерии
музея «Героическая оборона Одессы», открытого 12 сентября 1948 г. Формирование его экспозиции началось сразу же после освобождения
Одессы, ещё в 1944 г. С созданием в 1975 г. на
бывших позициях 411-й батареи береговой обороны филиала ОИКМ — Мемориала «Героическая оборона Одессы 1941 года», военно-морская
и полевая артиллерия стала основой экспозиции
под открытым небом этого уникального комплекса. На аллее военно-морской техники и аллее
артиллерии Мемориала представлены орудия,
каждое из которых иллюстрирует события героической обороны или освобождения нашего
города и области.
При практическом отсутствии танков и незначительной численности авиации основной
огневой силой Одесского оборонительного
района (далее – ООР) была полевая артиллерия Приморской армии, а также береговая и
корабельная артиллерия Черноморского флота
(далее — ЧФ). Умело направленный концентрированный огонь всей артиллерии ООР и кораблей ЧФ позволил в течение долгого времени
сдерживать во много раз превосходившие силы
атакующего противника, а также осуществлять
смелые и успешные наступательные операции.
Под Одессой средняя плотность всей советской артиллерии составляла от 3 до 10 орудий
на километр фронта, что было совершенно
© Прокофьева М. Н., 2016

недостаточно для создания сплошной завесы
огня. Чтобы наиболее эффективно использовать
эту силу, вся артиллерия войск, оборонявших
Одессу, была подчинена единому руководству.
Это давало возможность маневрировать огнём
артиллерии всех видов, включая артиллерию береговых батарей, быстро сосредоточивать его на
том или ином участке фронта для поддержки
пехоты там, где завязывались решающие бои.
Управление всей артиллерией было возложено
на начальника артиллерии Приморской армии
полковника Н. К. Рыжи [5, c. 114–115].
К 11 августа 1941 г. в ходе боёв и общей перегруппировки войск в каждом секторе обороны
были созданы артгруппы поддержки пехоты
(ПП), в состав которых входили артиллерийские
полки стрелковых дивизий, подвижные батареи береговой артиллерии (преимущественно
среднего калибра); группы дальнего действия
(ДД) — из артиллерийских дивизионов армейской артиллерии, подвижных батарей калибра
152-мм и частично стационарных батарей береговой артиллерии; группы корабельной артиллерии и артиллерийские противотанковые резервы.
Управление корабельной артиллерией осуществлялось через флагманского артиллериста
военно-морской базы, береговой  — через командиров артдивизионов береговой обороны,
а сухопутной — через начальников артиллерии
секторов сухопутной обороны. Недостаток насыщенности артиллерией защитники Одессы компенсировали умелым её использованием. Вот как
описывал ситуацию Н. К. Рыжи: «В боях за Одес-
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су принимала участие артиллерия Приморской
армии в количестве 371 орудий и миномётов, не
считая ротных миномётов и 8 боевых машин
«РС» («Катюши»), а также береговую артиллерию Одесской военно-морской базы в составе
пяти стационарных батарей — 15 орудий и пяти
подвижных батарей 20 орудий. Кроме того, активную поддержку войскам оказывала артиллерия кораблей Черноморского флота. Имеющиеся
артиллерийские средства, не считая корабельной
артиллерии, позволяли при борьбе за главный
рубеж обороны создать плотность артиллерии и
миномётов в 5–6 стволов на километр фронта и
по два противотанковых орудия. Таким образом,
плотность артиллерии в обороне Одессы была
меньше принятой в довоенное время нормы
приблизительно в 3–4 раза, а противотанковой
артиллерии — в 5 раз» [2, c. 78].
В Одесской насту пательной операции
26 марта — 14 апреля 1944 года 3-го Украинского
фронта на вооружении артиллерийских частей
находилось 12 678 орудий и миномётов. Из 27
частей и соединений, особо отличившихся при
освобождении Одессы и удостоенных почётного
наименования «Одесских», 10 — полевые артиллерийские части [18, c. 20–21].
Особой гордостью Красной армии во Второй
мировой войне были артчасти Резерва Верховного Главнокомадования (далее — РВГК). В отдельные дивизионы входили гаубицы и мортиры калибром от 152 до 400 мм. Стоит заметить,
что в германской армии подобное вооружение
появилось только в середине 1943 г. Отдельно

необходимо выделить 203-мм гаубицы Б-4 образца 1931 г. Гаубицы имели уникальный лафет
из гусеничного хода и были предназначены для
уничтожения мощных железобетонных и каменных укреплений, ведения контрбатарейной борьбы на дистанциях свыше 18 000 м. Она успешно
использовалась как при прорыве укрепленных
полос, так и при штурме крепостей и в уличных боях в больших городах, а после окончания
Второй мировой войны долго состояла на воору
жении Советской армии как в буксируемом варианте, так и на самоходном лафете [14, c. 548].
Гаубицы Б-4 принимали участие в Финской
войне. На 1 марта 1940 г. на финском фронте
имелось 142 гаубицы Б-4. Потеряно или вышло из строя 4 гаубицы Б-4. Советские солдаты окрестили её «карельским скульптором»
(при стрельбе по финским ДОТам снаряды Б-4
превращали эти сооружения в причудливую
мешанину кусков бетона и железной арматуры).
На 1941 г. гаубицы Б-4 были только в гаубичных артиллерийских полках большой мощности
РВГК.
С 22 июня по 1 декабря 1941 г. было потеряно
75 гаубиц Б-4, в то же время от промышленности поступило 105 гаубиц. После начала Второй
мировой войны гаубичные артиллерийские полки большой мощности РВГК были отведены в
глубокий тыл. В боевые действия они вступили
в конце 1942 г., когда стратегическая инициатива начала постепенно переходить к Красной
армии. Гаубицы Б-4 до конца войны состояли
только в артиллерии РВГК.

152-мм гаубица образца 1909–1930 гг.
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122-мм гаубица образца 1938 г. (М-30)
Стрельба прямой наводкой из гаубиц Б-4 никакими правилами стрельбы не предусмотрена.
Но именно за такую стрельбу командиру батареи
203-мм гаубиц гвардии капитану И. Ведмеденко,
выпускнику Одесского артиллерийского училища, присвоили звание Героя Советского Союза.
В штурме Берлина батарея 203-мм гаубиц из
двух орудий прямой наводкой подавила немецкие огневые точки в рейхстаге, дав возможность
приступить к решительному штурму огромного
и неприступного комплекса [15, c. 175].
Несколько гаубиц Б-4 было захвачено вермахтом. Часть из них поступила на вооружение
германских артчастей под названием 20,3-см
Н.503(r). К марту 1944 г. на Восточном фронте
имелось 8 гаубиц 20,3-см Н.(r), выстрелы к которым комплектовались из советских 203-мм
бетонобойных снарядов Г-620 и немецких зарядов [12, c. 369].
На аллее артиллерии Мемориала представлена гаубица Б-4 203-мм [5], переданная из войско
вой части 21623 по наряду № 3/287 в 1975 г. Две
артсистемы выпуска 1934 и 1937 гг., являвшиеся
одним из символов Высшего командного артиллерийского училища имени М. Фрунзе, расположены отдельной группой, которые можно определить по надрезам на пушечных стволах.
152-мм гаубица образца 1909/1930 гг. стала
самой многочисленной советской гаубицей калибра 152 мм из участвовавших во Второй мировой войне. Предназначена для подавления и
уничтожения живой силы и огневых средств
противника [14, c. 274]. В экспозиции — гаубица, выпущенная Путиловским заводом в 1916 г.

[6]. Передано на Мемориал войсковой частью
21623 по наряду № 3/287 в 1975 г.
Кроме нового производства, в гаубицы обр.
1909/1930 гг. было переделано 362 гаубицы образца 1909 г. Переделкой орудий занимался
киевский завод «Арсенал». С 1940 г. орудие заменяется в серийном производстве новой 152мм гаубицей образца 1938 г. (М-10). 152-мм
гаубица обр. 1909/1930 гг. могла стрелять всем
ассортиментом 152-мм гаубичных снарядов.
В 1941–1942 гг. немецкой армией было захвачено
некоторое количество этих гаубиц, принятых
на вооружение вермахта под индексом 15,2 cm
s.F. H.445(r). Для трофейных советских орудий
в феврале 1943 г. немцы даже наладили производство осколочно-фугасных снарядов весом
46 кг. Большая часть таких орудий использовалась немцами в береговой обороне [15, c. 432].
Финская армия захватила 14 таких гаубиц
в Зимней войне и ещё 85 орудий в начальный период советско-финской войны 1941–
1944 гг. Орудия активно использовались в боевых действиях (потери составили 14 гаубиц в
1944 г.). На вооружении финской армии (в учебных частях) гаубица состояла до 1980-х гг. [2,
c. 42].
Под Одессой в 1941 г. гаубицы калибра 152 мм
с механической тягой были на вооружении
40-го отдельного артдивизиона под командованием И. Яблонского, созданного уже в ходе оборонительных боёв. В состав дивизиона входили
подвижные батареи (36-я, 37-я, 38 и 724-я).
36-ю батарею сформировал, а далее и командовал ею, бывший лектор Одесского обкома
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КП(б)У лейтенант Д. Бойко. Именно артиллеристов таких батарей командир 25-й Чапаев
ской дивизии генерал-майор И. Петров называл
«скорой помощью фронта», они в любой момент
могли оказаться на любом опасном участке
обороны и открыть сокрушающий огонь. 36-я
подвижная батарея действовала в порядках
1-го батальона 31-го Пугачёвского полка 25-й
Чапаевской дивизии. Батальоном командовал
ветеран дивизии, участник гражданской войны
капитан В. Петраш, офицер, чётко знавший возможности артиллерии. Возле села Васильевка
над штабом батальона нависла прямая угроза
окружения. Комбат передал по телефону артиллеристам: «Выручайте, вся надежда на вас!»
Батарея открыла интенсивный огонь, от которого на раскалившихся орудийных стволах стала
плавиться краска. Из штаба батальона передали:
«Спасибо за помощь. Угроза миновала!» В одном
из боёв румынская пехота окружила уже штаб
самой подвижной батареи, который отбивался
от врага в течение двух суток. И только решительная атака красноармейцев 1-го батальона
Пугачёвского полка освободила КП батареи из
тисков окружения.
Личный состав батареи формировался из
слабо подготовленных запасников. Для их обучения была выделена группа кадровых моряковартиллеристов 73-го зенитного полка Одесской
военно-морской базы. В составе группы прибыл
младший сержант А. Нечипоренко. Правда, на
батарее он пробыл недолго, далее став командиром отделения разведки 40-го артдивизиона.

Кроме 36-й батареи, в 40-й отдельный подвижной артдивизион входили 37-я и 38-я батареи, сражавшиеся в Восточном секторе обороны
Одессы. Последней была 724-я подвижная батарея, отличившаяся ведением точного огня ещё в
первый день войны, в боях на границе. Батареей
командовал старший лейтенант С. Спиридонов.
В дни обороны Одессы артиллеристы батареи
располагались в районе селения Люстдорф (Черноморка) и поддерживали части Приморской
армии в Южном секторе [1, c. 67–68].
122-мм гаубица образца 1938 г. (М-30) — советская гаубица периода Второй мировой войны.
Это орудие серийно выпускалось с 1939 по 1955 г.,
состояло или до сих пор состоит на вооружении
армий многих стран мира, использовалось практически во всех значимых войнах и вооружённых
конфликтах середины и конца XX века. Этим
орудием были вооружены первые советские
крупносерийные самоходные артиллерийские
установки Второй мировой войны СУ-122. М-30
входит в число лучших конструкций советской
ствольной артиллерии середины XX в. Оснащение артиллерии Красной армии гаубицами М-30
сыграло большую роль в разгроме нацистской
Германии во Второй мировой войне.
М-30 использовалась для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника. Её с успехом
применяли также для разрушения вражеских
полевы х фортификационны х соору жений
(траншей, блиндажей, ДЗОТов) и проделывания
проходов в проволочных заграждениях при не-

76-мм дивизионная пушка образца 1942 г. ЗИС-3
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возможности использования миномётов. Заградительный огонь батареи М-30 осколочно-фугасными снарядами представлял определённую
угрозу и для бронетехники противника. Образующиеся при разрыве осколки были способны
пробить броню до 20 мм толщиной, что было
вполне достаточно для поражения бронетранспортёров и бортов лёгких танков. У машин с
более толстой бронёй осколки могли вывести из
строя элементы ходовой части, орудие, прицелы.
Для поражения танков и самоходок противника при самообороне использовался кумулятивный снаряд, введённый в 1943 г. При его отсутствии артиллеристам предписывали стрелять
по танкам осколочно-фугасными снарядами с
установкой взрывателя на фугасное действие.
Для лёгких и средних танков прямое попадание 122-мм фугасного снаряда во многих случаях было фатальным, вплоть до срыва башни
с погона. Тяжёлые «Тигры» были гораздо более
устойчивой целью, но в 1943 г. немцами был зафиксирован случай нанесения тяжёлых повреждений танкам типа PzKpfw VI Ausf H «Тигр» при
боевом столкновении с советскими САУ СУ-122,
вооружёнными гаубицами М-30 [17, c. 583].
122-мм гаубицы-пушки под Одессой в 1941 г.
были на вооружении 265-го корпусного артполка под командованием майора Н. В. Богданова.
1-й и 3-й дивизионы полка вместе с двумя
подвижными батареями береговой обороны составляли группу дальнего действия в составе
восточного сектора (сводная группа комбрига
Монахова), 2-й дивизион был передан в южный

сектор обороны Одессы и действовал в районе
Дальника.
122-мм гаубицы-пушки 265-го полка не раз
громили противника. Богдановцы поддерживали огнём 25-ю Чапаевскую дивизию в тяжёлых
боях в южном секторе обороны, сыграли они и
важную роль в успехе Григорьевского десанта.
За голову Н. В. Богданова румынское командование назначило награду в 50 тысяч лей. Вражеские солдаты на допросах отмечали, что особенно
страшно, когда стреляет «богдановский» полк.
За героическую оборону Одессы 265-й корпусной артиллерийский полк был награждён
орденом Красного Знамени. В июне 1942 г.,
поддерживая атаки стрелковых подразделений,
Богданов умело управлял огнём полка в районе
Мекензиевых высот под Севастополем. Многократно во главе группы бойцов вступал в рукопашные схватки с врагом. В одной из них в конце
июня 1942 г. Богданов получил тяжёлое ранение
и был эвакуирован в госпиталь на Кавказ.
Полк Богданова за время участия в войне
уничтожил и повредил до 300 танков, до 300
орудий, несколько тысяч живой силы румын
ской и немецкой армий. Почти все артиллеристы полка имели боевые награды, полк успешно
выполнял боевые задачи при уровне потерь в
50%. В апреле 1942 г. полк получил гвардейское
знамя и стал 18-м гвардейским артполком.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 октября 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования, за умелое
управление полком в период боёв под Одессой

76-мм полковая пушка образца 1927 г.
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45-мм противотанковая пушка образца 1942 г.

и Севастополем и проявленные при этом мужество и отвагу гвардии полковнику Богданову
Николаю Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» за № 712.  
4 октября 1943 г. в бою за город Брянск
Н. В. Богданов погиб. Там же он и был похоронен. В городах Севастополе и Днепропетровске
именем Николая Богданова названы улицы и
переулок в Одессе [4, c. 46–47].
Памятник 122-мм гаубице М-30 установлен в
г. Вознесенске Николаевской области. На аллее
артиллерии Мемориала — 122-мм гаубица, переданная воинской частью 21623 по наряду № 3/287
в 1975 г. [9].
76-мм дивизионная пушка образца 1942 г.
(ЗИС-3) — 76,2-мм советская дивизионная и
противотанковая пушка. Главный конструктор – В. Г. Грабин, головное предприятие по
производству — артиллерийский завод №  92 в
г. Горьком. ЗИС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся
в годы Второй мировой войны. Благодаря его
выдающимся боевым, эксплуатационным и технологическим качествам специалисты признают это орудие одним из лучших орудий Второй
мировой войны. В послевоенное время ЗИС-3
долго состояла на вооружении Советской армии, а также активно экспортировалась в ряд
стран, в некоторых из которых она находится
на вооружении и в настоящее время [16, c. 276].
Орудия калибра 76 мм представляют две артсистемы ЗИС-3 образца 1942 г. Одна из них [10],
полученная от Археологического музея 17 мая

1948 г. по акту № 397, входила в состав материальной части 229-го Одесского лёгкого артиллерийского полка, бойцы и командиры которого
участвовали в освобождении Одессы в числе
войск 3-го Украинского фронта весной 1944 г.
Вторая — выпуска 1944 г., передана воинской
частью 21623 по наряду № 3/287 в 1975 г.
В фондах ОИКМ хранится документация по
тактико-техническим характеристикам данного образца вооружения и его боевой расчёт под
командованием гв. ст. сержанта К. А. Бронзова. Пушка с 16 декабря 1942 г. по 15 мая 1944 г.
прошла с боями 3310 км. Участвовала в освобождении оккупированных районов от р.Дон
до правого берега р. Днестр. Орудие принимало
участие в форсировании рек Северский Донец,
Днепр, Ингулец, Южный Буг и Днестр на плацдарме северо-западнее г.Тирасполь. Участвовала
в освобождении городов: Богучары, Миллерово,
Пролетарск, Лисичанск, Старобельск, Славянск,
Краматорск, Барвенково, Нижнеднепровск, Запорожье, Апостолово, Новый Буг, Новая Одесса
и Одесса. Пушка произвела 5925 выстрелов, из
них при освобождении Одессы — 350 [13].
Согласно руководству по службе, ЗИС-3
предназначалась для решения следующих боевых задач: уничтожение живой силы противника, подавление и уничтожение огневых средств
пехоты противника и его артиллерии, уничтожение танков и других мотомеханизированных
средств противника, разрушение проволочных
заграждений, разрушение амбразур ДОТов.
76-мм полковая пушка образца 1927 г. [11] –
советское лёгкое полковое орудие калибра
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76,2 мм для непосредственной поддержки пехоты и кавалерии. Оно является первым крупносерийным образцом артиллерийской техники,
созданным в СССР. Пушка находилась в серийном производстве с 1928 по 1943 г., принимала активное участие во многих предвоенных
вооружённых конфликтах с участием СССР, а
также во Второй мировой войне. Всего было
выпущено около 18 000 орудий этого типа. Полковые пушки, постоянно находившиеся в боевых порядках пехоты и оперативно подавлявшие огневые точки противника, пользовались
любовью и уважением со стороны пехотинцев и
собственных расчётов; в солдатском лексиконе
их называли «полковушками» или «бобиками».
Орудие послужило прототипом для создания
первых отечественных серийных танковых и
самоходных орудий среднего калибра. Вместе с тем оно было излишне тяжёлым, обладало недостаточными сектором горизонтальной
наводки и бронепробиваемостью до введения
кумулятивного снаряда.
76-мм полковые пушки образца 1927 г. активно использовались в ряде предвоенных
конфликтов с участием СССР: в боях у озера
Хасан и на реке Халхин-Гол (в ходе боёв было
потеряно 14 орудий, в том числе 7 безвозвратно),
в советско-финской войне (потери составили
67 орудий), Польском походе 1939 г. На июнь
1941 г. в Рабоче-Крестьянской Красной армии
(далее — РККА) состояло 4708 полковых пушек
обр. 1927 г., в том числе 2296 орудий в составе
войск западных военных округов.

В 1941–1942 гг. полковые орудия понесли
большие потери, которые тем не менее были
компенсированы поступлением значительного
количества вновь произведённых артсистем. В
1943 г. пушка была снята с производства, но до
конца войны продолжала оставаться одной из
основных артиллерийских систем РККА.
76-мм полковая пушка образца 1927 г. предназначалась для решения следующих задач: для
непосредственной поддержки и сопровождения
пехоты огнём и колёсами; для борьбы с бронемашинами и танками; для подавления и уничтожения пехотных огневых средств противника,
расположенных открыто и за лёгкими полевыми
укрытиями; для подавления и запрещения огня
всех видов из ДОТ (ДЗОТ) стрельбой прямой
наводкой по амбразурам; для проделывания
проходов в проволочных заграждениях и проходов в надолбах для своих танков.
Пушка предназначалась почти исключительно
для ведения огня прямой наводкой. В наступлении полковые пушки должны были перемещаться
расчётом в боевых порядках наступающей пехоты
и оперативно подавлять огневые средства противника, мешающие продвижению — пулемётные гнёзда, артиллерийские орудия и миномёты,
разнообразные огневые точки. В обороне орудия
также должны были находиться в боевых порядках пехоты, ведя огонь по наступающей пехоте противника, а при необходимости — и по
танкам и бронемашинам. Специфика действий
полковых орудий приводила к большим потерям
как материальной части, так и расчётов; в то же

203-мм гаубица образца 1931 г. (Б-4)
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время наряду с батальонной артиллерией (45-мм
пушками) и миномётами полковые орудия были
единственными артиллерийскими системами,
находившимися непосредственно в боевых порядках и имевшими возможность максимально
оперативно поражать выявленные цели. Благодаря относительно небольшим размерам и массе
полковые пушки активно использовались при
форсировании рек, проведении десантных операций, в городских боях.
Трофейные орудия данного типа использовались немецкой и финской армиями.
Вермахт в 1941–1942 гг. захватил в исправном
состоянии несколько тысяч полковых пушек
образца 1927 г., 1815 из которых были официально учтены в документах по состоянию на
конец 1943 г. Орудия были приняты на вооружение немецкой армии под названием 7,62 cm
Infanteriekanonenhaubitze 290(r); к марту 1944 г. в
вермахте ещё числилось 225 таких орудий. У немецких артиллеристов пушки данного типа также снискали большое уважение из-за простоты,
прочности и нетребовательности в эксплуатации, для них было налажено и производство
собственных кумулятивных и осколочно-фугасных боеприпасов. Часть 7,62 cm IKH 290 (r)
даже переоснащалась прицелами с оптикой немецкого изготовления [15, c. 327].
Финская армия захватила 54 полковые пушки в ходе Зимней войны, а также ещё почти две
сотни орудий в 1941 г. На начало 1944 г. финская
армия обладала 235 орудиями этого типа, получившими индексы 76 RK/27 и 76 RK/27–39.
После окончания войны пушки служили в финской армии до 1960-х гг. [17, c. 443].
45-мм противотанковая пушка создана отечественными конструкторами под руководством
Г. Беринга в 1927 г.. К началу Второй мировой
войны 1939–1945 гг. такие артсистемы не имели
соперника, превосходя иные образцы по всем боевым характеристикам. Орудия входили в состав
отдельных противотанковых дивизионов, состоящих из двух батарей по 9–10 пушек в каждой.
Именно таким частям Красной армии пришлось
принять в 1941 г. всю силу удара немецких танковых соединений, после чего немецкие танкисты
осознали, что лёгкой войны уже не будет.
Артиллеристы называли их «сорокапятками»
или «смерть врагу и гибель расчёту». Последнее прозвище происходило от небольшого размера щитового прикрытия с открывающимся
двустворчатым визиром прицела и большими
корпусными заклёпками. При близком разрыве
снаряда или мины осколки поражали почти весь
расчёт советской артсистемы. Позиции пушек
почти всегда находились рядом с окопами пехо-

ты, из-за чего артиллеристы несли большие потери ближнего боя. Такое расположение орудий
подтверждают практически стёртые временем
артиллерийские капониры, часто встречающиеся на бывших рубежах трёх секторов обороны
Одессы в 1941 г. По форме они напоминают
усечённый конус, направленный своим пиком в
сторону линии фронта. Множество раз артиллеристы не успевали отрыть укрытие и вели огонь
с открытой позиции. Пушка идеально подходила для маскировки, учитывая малые размеры и длину пушечного ствола. Небольшой вес
позволял орудию действовать в наступлении,
поддерживая огнём цепи атакующей пехоты и
кавалерии, подавляя пулемётные точки противника. В боях за Сталинград расчёты закатывали «сорокапятки» на вторые этажи домов,
ведя огонь по германским танкам, атакующим
в стеснённых условиях городских развалин.
Первые германские танки, запущенные в
крупносерийное производство, имели слабое
вооружение и тонкую броню. Самым мощным
на период 1941 г. был средний танк Panzer IV(Sd.
Kfz.161) с толщиной лобовой брони в 35–37 мм.
Такие машины участвовали во всех операциях
вермахта, начиная с захвата Судетской области и
заканчивая битвой за Берлин. Перед вторжением в Польшу немцы обладали 211 танками этой
модели, а к началу боёв на Западе — 290. Они
концентрировались в дивизиях, действовавших
на направлении главных ударов. В начале операции «Барбаросса» вермахт имел 439 танков Pz.IV,
к концу года 348 из них были потеряны.
В июне 1941 г. на Востоке, включая резерв
командования из 2-й и 5-й танковых дивизий,
вермахт сосредоточил более 3680 танков, в Северной Африке — около 350 единиц. С июня по
ноябрь потери на всех фронтах составили 2251
машину, в это время было произведено 1813
танков. В результате недокомплект составил 438
единиц техники [17, c. 859].
Самым неприятным для врага в боеприпасах 45-мм орудий был подкалиберный снаряд
весом в 0,85 кг, способный пробивать 51-мм и
61-мм броню. Ни один немецкий танк не мог
выдержать его удара. Для усиления защиты
немцы крепили по бортам танков мешки с песком, запасные гусеничные траки, набивали
ящики шансового инструмента всяким металлоломом, но даже импровизированная защита
не срабатывала [18, c. 379].
Бронетанковый парк 3-й и 4-й армий Румынии полностью состоял из трофейной техники.
В основном использовались французские слабовооружённые и тихоходные «Рено 35», «Сомуа
35», танки «Гочкис Н 35/39» или машины марки
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«Б1 бис», на которых вместо 75-мм пушек в лобовом листе корпуса размещался огнемёт. Оснастив
трофейную бронетехнику радио и электроприборами германского производства, немцы передавали танки в румынскую армию [6, c. 134–137].
18 августа 1941 г. центром ожесточённых боёв
под Одессой стал Западный сектор обороны.
В 8 ч утра, сосредоточив на узком участке фронта части 1-й, 3-й и 7-й пехотных дивизий при
поддержке танковой бригады, противник повёл
мощное наступление вдоль железнодорожной
линии Одесса — Раздельная в направлении Бриновка — станция Карпово. Надеясь на силу массированной атаки, румынские солдаты плотными цепями приближались к станции. Этот
участок линии фронта удерживал 161-й полк
95-й Молдавской дивизии под командованием генерал-майора В. Воробьёва. Со стороны
Карпово в самую гущу атакующих врезался
бронепоезд «Черноморец», экипаж которого
пулемётным огнём с двух бортов принялся расстреливать румынскую пехоту. На позиции
97-го отдельного противотанкового дивизиона
капитана В. Барковского, на вооружении которого находились 45-мм орудия, продолжали наступать 60 танков противника. Подпустив врага
на дистанцию прямой наводки артиллеристы

подбили 30 из них, а остальные развернулись и
отошли, прекратив атаку.
Румынские танки прорвались на автотрассу
Тирасполь — Одесса, где попали в заготовленный артиллеристами Приморской армии огненный мешок. В результате огневого противодействия враг был остановлен. Рота германской
бронетехники из состава 72-й пехотной дивизии вермахта попытались ворваться в Одессу
на территории Восточного сектора обороны в
районе с. Булдынка. В результате тяжёлого боя
рота была уничтожена. На месте столкновения
в конце 1990-х гг. одесские следопыты обнаружили ржавые гусеничные траки, по характеру
построения которых можно сделать вывод, что
гусеницы принадлежали французскому танку
«Cомуа» и германскому Panzer II [6, c. 137].
Кроме полевого варианта, 45-мм орудия устанавливались на опорные тумбы, образуя морскую модификацию [14, c. 473].
45-мм орудие экспонировалось в музее «Героическая оборона Одессы», куда её передали
из распоряжения Одесского военного округа 11
ноября 1944 г. со склада № 495 Одесской военноморской базы [12]. В середине 1990-х гг. «сорокапятка» была передана Мемориалу «Героическая
оборона Одессы», где орудие находится по сей день.
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Field artillery of World War II (1939–1945) presented in the permanent exhibition of the Odessa Regional History
Museum
M. Prokofyeva
The article analyses a field artillery of World War II (1939–1945) presented in the permanent exhibition of the
Odessa Regional History Museum, located on the territory of its branch, the Memorial of Heroic Defense of Odessa
museum, and how it was used during the defense of Odessa in 1941 and its liberation in 1944.
Keywords: field artillery, defense of Odessa, field cannons, howitzers, artillery battery, artillery units.

РОЗДІЛ ІV
МИНУВШИНА ПІВДЕННОЇ
УКРАЇНИ ТА КРАЄЗНАВЧИЙ РУХ:
ПОДІЇ, СПІЛЬНОТИ,
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Военный инженер
Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов
и его вклад в долговременную и полевую фортификацию
В данной статье рассматривается деятельность инженер-генерал-майора Иллариона Матвеевича Голенищева-Кутузова, который принимал участие в строительстве крепостей Молдавского княжества в конце
XVIII в.
Два документа, найденные автором в Российском государственном военно-историческом архиве города
Москвы, позволили обнаружить, что этот фортификатор является автором проекта Романской крепости в
Запрутской Молдавии. Это оборонительное сооружение похоже по своей манере фортификации на полевые
укрепления XVIII в., построенные известными европейскими инженерами Луи Андре де Ла Мами Клераком
и Фридрихом Вильгельмом фон Гауди.
Ключевые слова: Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов, крепости, долговременная фортификация,
полевая фортификация, Романская бастионная крепость.

Крупный военный инженер, фортификатор и гидротехник князь Илларион Матвеевич
Голенищев-Кутузов (рис. 1), принадлежавший
к числу наиболее образованных людей своего
времени, был отцом известного русского полководца генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. О его биографии и активной деятельности существует не так
много данных, а ряд сведений характеризуются
неточностью и противоречивостью. Так в монографии П. А. Жилина отмечается: «Начав военную службу при Петре I, Илларион Матвеевич
пробыл на ней более тридцати лет. Он участвовал во многих войнах своего времени, где его
талант в области инженерного искусства играл
немалую роль в достижении побед…» [2, с. 8]. Но
существует прошение Голенищева-Кутузова на
имя генерал-фельдцехмейстера Г. Г. Орлова, где
указана другая дата начала службы — 7 октября
1733 года [1, с. 14]. А о многочисленных войнах
не может быть и речи — единственная война, в
которой принимал участие Кутузов-старший —
это русско-турецкая война 1768–1774 гг.
Из формулярных списков, хранящихся в
Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, известно, что
он родился в 1718 г. в Псковской губернии [1,
с. 16].Его отцом былрусский аристократ Матвей Иванович Голенищев-Кутузов, служивший
верой и правдой своему Отечеству. Мать Илла© Шлапак М. Е., 2016

риона Матвеевича, Анна Семеновна, принадлежала к дворянскому роду Бедринских. Мечтая
посвятить себя военной карьере, Илларион
поступает в возрасте 15 лет в Петербургскую
военно-инженерную школу, а после ее окончания в звании кондуктора принимает участие в
составлении топографических съемок окрестностей Санкт-Петербурга, Кронштадта, Кексгольма, Выборга, а также территорий, прилегающих к шведской границе. В апреле 1741 г. он
прикомандирован в ранге подпоручика к генерал-аншефу Иоанну Людвигу Потту фон Люберасу, командиру Кронштадтской крепости.
В течение одиннадцати лет Илларион Голенищев-Кутузов состоял флигель-адъютантом при
лифляндском бароне Люберасе, служившем в
инженерных войсках еще при Петре I. Он привлекается «по инженерным делам и касающимся до канального строения» [9, с. 4], участвует
в реконструкции укреплений Кронштадта и
руководит строительством каменного канала
Петра Великого в Санкт-Петербурге. 20 мая
1752 г. Голенищев-Кутузов произведен в чин
инженер-капитана, а в 1758 г. за особые успехи при строительстве кронштадтского канала
произведен в инженер-майоры. Далее начинается стремительное повышение по службе:
через восемь месяцев он становится инженерподполковником, а 1 января 1759 г. — инженерполковником [1, с. 16].
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заключению Кючук-Кайнарджийского мира,
Затем следует назначение на должность натитула Задунайский. Голенищев-Кутузов отчальника рижской инженерной команды. Посличился в боях при Рябой Могиле, реке Ларге
ле непродолжительного нахождения в Риге в
и Кагуле [1, с. 16]. Во время военных действий
апреле 1759 г. он переводится в Санкт-Петерон занимается фортификационными работами,
бург, в канцелярию Главной артиллерии и форвозводит и перестраивает долговременные и потификации, в подчинении которой находится
левые оборонительные сооружения в Молдавии,
Остзейский крепостной департамент, ведавВалахии и Болгарии.
ший российскими сухопутными и морскими
21 сентября 1770 г., то есть через два месякрепостями Прибалтики. Илларион Матвеевич
ца после завоевания Измаильской крепости у
активно участвует в работе комиссий, отвечатурок, был составлен «План городу Измаилу
ющих за кадровые вопросы артиллерийских и
с указанием в оном строений» (рис. 2). Этот
инженерных военных частей.
документ, хранящийся в Российском государ
3 марта 1763 г. он получает звание инженерственном военно-истогенерал-майора и нарическом архиве города
значается руководитеМосквы впервые ввелем подготовительных
ден в научный оборот
работ по строительству
историком Богданом
С анкт-Петербургско Колоском [3, с. 72], а
го арсенала [1, с. 16].
впоследствии к нему обВ следу ющем году он
ращались исследователи
возглавляет ин женерСветлана Паламарчук
ну ю изыскательску ю
[5,], Андрей Красножон
группу, составляющую
[4, с. 107–110] и Валерий
топосъемки трассы суПостернак [6, с. 67–74].
доходного канала межНеобходимо отметить,
ду рекой Волгой и озечто в том же архиве был
ром И льмень, «чтобы
обнаружен ордер граот Твери до Ильменя и
фа П. А. Румянцева от
обратно могли ходить
7 августа 1770 г., отправсуда» [1, с. 16]. Ему приленный на имя князя
надлежит проект канаН. В. Репнина о приезде
ла в Санкт-Петербурге,
Голенищева-Кутузова в
предназначенного для
Измаильскую крепость
огра ж дения северной
[6, с. 75]. Следовательроссийской столицы от
но, сентябрьский план
постоянны х наводнеРис.
1.
Портрет
князя
Иллариона
Матвеевича
местности был составний. Этот канал начал
Голенищева-Кутузова (http://allmuseum.webcomлен при непосредствендействовать при импеfort.ru/public/upload/items/685/1_big.png)
ном участии Иллариона
ратрице Екатерине II,
Матвеевича.
получив название ЕкаИз плана видно, что Измаил состоит из
терининского канала, а с 1923 г. он переимедвух частей: укрепленной с севера и востока
нован в канал Грибоедова. За его сооружение
жилой зоны, доходящей до берега Дуная, а
инженер-генерал-майор Голенищев-Кутузов
так же небольшого форштадта, расположенбыл награжден золотой табакеркой, осыпанного восточнее.
ной бриллиантами [8, с. 6].
В городе пять православных церквей, воСогласно архивным источникам, Илларисемь мечетей, шесть турецких лавок, четыре
он Матвеевич является участником русскоармянские лавки, три турецких склада, три
турецкой войны 1768–1774 гг. В это время он
караван-сарая, молдавский постоялый двор,
руководит инженернымии минными отрядами
примерно 70 турецких и 30 татарских домов,
первой армии генерал-фельдмаршала графа
две кофейни, п ять кладбищ, семь ветряПетра Александровича Румянцева. Это была
ных мельниц и др.[5].Западную часть города
одна из ключевых по значению войн между двунаселяют татары, центральну ю и северомя империями, а также первая «екатерининская
восточную занимают турки, а форштадт  —
война» под командованием энергичного полмолдаване. Город пересекают две главные
ководца, удостоенного за победы, приведшие к
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улицы, ориентированные на запад-восток:
первая проходит почти параллельно береговой
линии и поворачивает к Килийским воротам,
а вторая пересекает северную часть, соединяя
Килийские и Бросские ворота. Возле одной
из мечетей находится незастроенный участок,
который мог служить торговой площадью [5].
Другие свободные участки можно увидеть у
татарской мечети, у церкви, расположенной
в центральной части города и у турецкой
мечети, находящейся в прибрежной полосе.
Известно, что османские города, были разделены на кварталы — махалле, причем каждый
имел собственное культовое сооружение. Из
плана 1770 г. видно, что плотность застройки
Измаила достаточно велика. С. Паламарчук
считает, что в то время город относился к
средним городским поселениям с населением
в 6000–10 000 человек [5].
Крепостное сооружение представлено ретраншаментом с оборонительным рвом. Он ограничивает городскую территорию, напоминающую удлиненную трапецию. При земляном
валу находятся четверо входных ворот, три из
которых обороняются батареями с габионами.
Еще три батареи играют роль местных огневых
точек. На берегу реки расположен укрепленный комплекс, включающий гостиный двор с
мечетью, фигурирующий в более поздних документах как «замок», «турецкий гостиный двор»

или «цитадель». Он имеет прямоугольный план
и со стороны Дуная оснащен тремя бастионами. В экспликации карандашом отмечено, что
береговые батареи построены русскими военными [3, с. 72].
После завоевания Измаила князь Голенищев-Кутузов способствует модернизации городского укрепления. Ряд изменений присут
ствует в «Плане города Измаила с показанием,
в каком ныне состоянии, и с назначением
вновь сделанных редутов», составленном в
1771 г. [6, с. 72]. Теперь линия обороны состоит
из земляного ретраншамента, большой шестиугольной батареи, а также шести квадратных
редутов с размерами по внутренним контурам
12,3 x 12,3 саженей [6, с. 73]. Параллельно Голенищев-Кутузов подготовил проект минирования и полного уничтожения дунайской
твердыни на случай, если она опять перейдет
к османам.
Два документа, найденные нами в Российском государственном военно-историческом
архиве города Москвы, позволили выявить,
что Илларион Матвеевич является автором
проекта Романской бастионной крепости из
Запрутской Молдавии. Это два цветных плана,
первый — «План акуратной в Молдавии местечка Роман, увеличенный, снят под руководством
Его Превосходительства господина инженергенерал-майора кавалера Лариона Матвеевича

Рис. 2. План города Измаил 1770 г. (по А. Красножону и Б. Постернаку)
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на существующий план монастыря. Земляной
Голенищева Кутузова с прожектом как укреретраншамент опоясывает весь монастырский
пить фортификации для магазейного дела,
ансамбль, расположенный на высоком месте
31 дня 1770 года, оном принадлежен к плану
недалеко от реки Молдова.
реки Молдовы и Сирету к листу I» (рис. 3) и втоОбщий контур бастионной крепости полурой — «План местечка Роман с форштадтом с
чен при пересечении двух трапеций. Большин
показанием вновь построенного ретраншаменство сторон усилено реданами с углом в 60 о, а
та для прикрытия магазейнов», составленный
в марте 1771 г.
ю го - за п адн ы й
(рис. 4) [7].
угол  — двумя
На
п лане
треугольн ы 1771 г. видно, что
ми высту пами.
молдавский торг
Здесь применена
обладает нерегутенальная сислярной уличнотема фортифидорожной сетью,
кации, которую
где вы деляется
в то время предулица Большая.
почитали многие
С обеих сторон
военные инжеэтой транспорнеры. Площадь
тной артерии
русского укрепнаходятся переления, названсечения под пряного в докуменмым углом, что
те «крепостью»
доказывает вмеи «новым ретшательство центраншаментом»,
ральной власти в
достигает 0,4 га.
градостроительВосточный реную концепцию
дан, фасы котогорода. В югорого имеют дливосточной части
ну примерно 10 м
поселения распокаждый, примыложен епископкают к куртинам
ский монастырь
длиной в 22 м и
Святой Препо16 м; южный редобной Параскедан, фасы котовы, построенный
рого имеют длиу старой транзитну примерно 10 м
ной дороги, сокаждый, примыединяющей Сучакают к куртинам
ву, Байю, Тыргул
длиной в 12 м и
Фрумос и Бакэу.
30 м; западный
Монаст ы рский
редан, фасы коком п лекс, возторого име ю т
веденный господлину примердарями Молдав
но 10 м каждый,
ского княжества,
п рим ы ка ю т к
включает епискуртинам дликопский Собор,
ной в 20 м и 22 м;
Рис. 3. План города Романа 1771 г., фрагмент (РГВИА)
часовню, ворота северо-западную башню, кеный редан, фасы
льи монахов и различные вспомогательные
которого имеют длину примерно 12 м каждый,
строения, окруженные каменной оградой с внепримыкают к куртинам длиной в 15 м и 15 м.
шними контрфорсами. На рассматриваемом доБастионные крепости Молдавского княжесткументе бастионная крепость Романа нарисовава предлагают несколько примеров укреплений
на на маленьком листке, частично приклеенном
с реданами. В 1773 г. редан с флангом и углом
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Рис. 4. План города Романа 1770 г., фрагмент (РГВИА)

в 90 о оборонял с юго-запада Килийскую крепость, а другой редан, без фланга, также с углом в 90 о, противостоял вражеской артиллерии
с северо-востока. Эти реданы исчезли в 1794 г.
вместе с крепостью Стефана Великого, когда на
ее месте была возведена новая бастионная твердыня. Линия из реданов, построенных на берегу
Днестра, обороняла в конце XVIII в. Хотинскую
крепость. В Бендерской бастионной крепости
можно увидеть и сегодня редан с тупым углом,
облицованный камнем, расположенный восточнее старой цитадели. Два редана известны и в
Измаильской бастионной крепости — это редан
Мустафы паши с углом в 60 о и Хотинский редан
с углом 90о, оба оборонявшие западный полигон
укрепления.
Но вернемся к обнаруженному нами плану
местечка Роман. Юго-западнее бастионной крепости с реданами находится вновь построенный
ретраншамент с барбетами, чье очертание подчинено особенностям рельефа.
Внутри бастионной крепости Романа находятся построенные русскими продовольственные склады, причем одно из строений примыкает к западной стене монастырской ограды.
Вход в крепость осуществляется с северной
и западной сторон. Во дворе монастыря сооружены четыре барбета для артиллерийских
орудий.
Отметим, что Романская бастионная крепость похожа по своей манере фортификации
на полевые укрепления X V III в., возведенные военными инженерами Луи-Андрэ де Ла
Мами К лераком и Фридрихом Вильгельмом

фон Гауди. Вспомним, что К лерак, офицер
королевского корпуса артиллеристов, бы л
первым французским специалистом, серьезно занимающимся полевой фортификацией,
который опубликовал в 1750 г. первый выпуск
сочинения «Полевой инженер или трактат
о полевой фортификации». Подполковник
прусской армии Гауди написал в 1768 г. свой
трактат о временной фортификации [10]. Инженер К лерак предпочитал ломаные линии,
выступающие углы и наклонные фланги, а
также остроугольные реданы с углом 63 о24,
расположенные на расстоянии 150 туазов и более. Он предлагал ряд решений для временной
обороны кладбищ, церквей, возвышенностей
и др. Вот что писал французский инженер об
укреплении культовых сооружений: «Когда
желают укрепить церковь, надо прежде всего
прикрыть ее ворота заслоном из мощного палисада… Зубцы этого ретраншамента должны
быть подняты… на самую подходящую высоту,
чтобы враг не мог попасть сюда с помощью
залпов» [11, с. 36]. Гауди предложил ряд оригинальных решений для временного укрепления
церковных дворов, сел, ворот, замков, каменных и кирпичных домов с сопутствующими
строениями [13, с. 124–147].
Необходимо отметить, что в XVIII в. в русской армии служило много иностранных специалистов, хорошо знакомых с самыми последними достижениями европейской долговременной
и полевой фортификации.
В следующем плане Романа, выполненном
в 1770 г., можно увидеть ту же бастионную
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крепость, окру жавшую средневековый монастырский комплекс. Ее контур абсолютно
идентичен предыдущему. На цветном рисунке показаны жилые дома и наиболее важные
строения, в том числе и церкви, к которым
ведут городские улочки. Романская бастионная крепость — творение Иллариона Голенищева-Кутузова, послужившая русским военным как полевое укрепление и база для атаки,
просуществовала недолго. В топографической
съемке Хоры фон Оцеловича, выполненной в
1790 г., это укрепление уже отсутствует [14,
с. 39]. На месте бастионной твердыни обозначена земляная возвышенность, чей контур
в восточной части отдаленно напоминает
редан.

В конце 1770 г. генерал-поручик ГоленищевКутузов подает прошение об отставке «за старостью и болезнями». Закончив военную карьеру, он продолжает свою деятельность в области
гражданских и гидротехнических сооружений,
а в конце жизни даже становится членом московского сената. Он слывет очень образованным
и культурным человеком и за многочисленные
таланты и любовь к науке прозван современниками «Разумной книгой».
Военный инженер Илларион Матвеевич
Голенищев-Кутузов скончался в июле 1784 г. в
своем поместье и похоронен в деревне Ступино
Торопецкого уезда Псковской губернии в церкви
Воскресения Христова рядом со своей женой, в
девичестве Беклемишевой.
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The military engineer Illarion Matveevich Golenishchev-Kutuzov and his contribution into construction of the
permanent and field fortifications
M. Shlapack
The article discusses the activity of the engineer-general-major Ilarion Matveevich Golenishchev-Kutuzov who
took part in the construction of fortresses of Moldavian principality at the end of 18th century. Two new documents
found by the author in the Russian State Military-Historical Archive of Moscow helped to find out that this engineer
was the author of the project of Roman fortress from the Zaprutskaya Moldavia. This defensive building looks like
the field fortifications of 18th century, erected by the famous European engineers Louis-André de La Mamie Clairac
and Friedrich Wilhelm von Gaudi.
Keywords: Ilarion Matveevich Golenishchev-Kutuzov, fortresses, permanent fortification, field fortification,
Roman bastion fortress.
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Внесок Володимира Олексійовича Яковлєва (1840–1896)
в дослідження історії Одеси
У статті розглядається внесок історика та літературознавця Володимира Яковлєва (1840–1896) у дослідження історії Одеси. Доводиться, що В. Яковлєв серед перших намагався відійти від підходів до висвітлення
історії Одеси, запропонованих до нього Аполлоном Скальковським. Зокрема В. Яковлєв наголошував на
необхідності вивчення не офіційної, а «внутрішньої» історії міста; піддавав гострій критиці політику російських адміністраторів в краї кінця XVIII ст.; вважав необґрунтованою офіційну дату заснування Одеси
та приділяв багато уваги відшуканню нових історичних джерел та фактів з історії Одеси до 1795 року, коли
місто називалося Хаджибеєм.
Ключові слова: Володимир Яковлєв, історія Одеси, історія Хаджибея (Одеси).

Біографії та творчому доробку історика Володимира Олексійовича Яковлєва (1840–1896)
вже приділялася певна увага в сучасній історіо
графії. Передусім з цього приводу слід згадати
публікації Г. С. Левченко [1–3] та інших авторів
[4]. Визначний історик та історик давньоруської
літератури В. Яковлєв — однин з небагатьох дослідників минулого ХІХ ст., що був одеситом за
походженням (його батько був відомим у місті
діячем й, за словами О. Маркевича, побічним
сином губернатора Пестеля, а мати походила
із відомої в Одесі італійської родини Перозіо).
Освіту Володимир Олексійович здобував у Рішельєвському ліцеї та Петербурзькому університеті, потім викладав в університетах Дерпта
(Тарту) та Варшави. 1878 р. через стан здоров’я
В. Яковлєв повернувся до Одеси. «…Жить он уже
не рассчитывал и приехал на родину умирать» —
писав про тодішній стан історика його приятель
Олексій Маркевич [5, с. 29]. Проте тут В. Яковлєв прожив ще досить довго: активно займався
науковою та публіцистичною діяльністю, від
1884 р. він став приват-доцентом, від 1894 р. —
екстраординарним, а від 1996 р. — ординарним професором Одеського (Новоросійського)
університету [4, с. 422] й понад двадцять років
був директором Одеської публічної бібліотеки («В. Яковлєв багато зусиль віддав роботі в
бібліотеці. Він вирішив доопрацювати каталоги
бібліотеки, залучивши до цього відомих науковців збільшив майже вдвічі фонд книг (з 50 до 90
тисяч). Завдяки його старанням бібліотека стала
однією з найбільших в Російській імперії», —
зазначає Г. Левченко [2, с. 108]) та виконував
© Гончарук Т. Г., 2016

обов’язки секретаря Одеського товариства історії і старожитностей. Помер він 10.04.1896 р.,
як і хотів, в рідній Одесі [3, с. 464].
В Одесі В. Яковлєв так само, як і ціла низка
відомих вчених ХІХ ст. (серед яких можна згадати П. К. Бруна, О. І. Маркевича, В. К. Надлєра та ін.), окрім головного напрямку своїх
досліджень захопився історико-краєзнавчою
тематикою, зокрема, історією Одеси, в тому
числі її періодом до 1794 р. О. Маркевич особливо відзначав в доробку В. Яковлєва «статьи о
Хаджибеевской старине» на сторінках «Записок
Одесского общества истории и древностей», які
також «частью печатались и в местных газетах».
Притому О. Маркевич визнавав, що В. Яковлєв
першим займався тематикою, що потім ставала
предметом дослідження самого О. Маркевича.
Це, на думку останнього, стосувалося вивчення українського одеського фольклору [5]. Однак
можна стверджувати також, що саме В. Яковлєв
чи не першим заявив, що і до 1794 р. Хаджибей
(Одеса) не лише існував як населений пункт, а й
мав ознаки міста; що в його історії чималу роль
відіграли українські козаки та ін.
В цьому плані передусім слід згадати нарис
В. Яковлєва «К истории заселения Хаджибея
(1789–1795 гг.)», що вийшов до 100-річчя штурму
Хаджибея, яке досить гучно відзначалося в Одесі 1889 р. [6]. «14-го сентября выйдет из печати
«История заселения Хаджибея»… профессора
Яковлева, в количестве 600 экземпляров. Из
которых половину городская управа употребит
для раздачи ко времени празднования», — писав тоді «Одесский вестник» [7]. В ньому автор
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черпати інформацію із першоджерел» [1, с. 154,
прямо заявив про зв’язок між історією Одеси і
155]. В цих публікаціях В. Яковлєв також торКочубієва-Хаджибея («Местность, занимаемая
кався тематики, пов’язаної з історією Хаджиг. Одессою, — зазначав він, — была заселена с
бея. Зокрема, розглядав відомості про кав’ярню
древнейших пор. Здесь существовала еще до
Симона Аспоріді — «первом в Хаджибее после
Р. X. греческая колония по-видимому не осозавоевания его русскими войсками частном
бенно значительная… От этого греческого поучреждении», ремствуючи при тому на втрату
селения, само собою разумеется, не мог ничего
чималої кількості цінних архівних документів
получить наш город в свое наследие. Немного
(«с 1879 г., занимаясь историей нашего края,
он получил и от, сменившего греческую коломне приходилось убедиться в систематическом
нию, города Коцюбея или Хаджибея, хотя с сим
расхищении всех почти местных архивов, где
последним неразрывною нитью связана истослучайно осталось тольрия Одессы и, что еще
ко то, что ускользнуло
важнее, связана отчасти
от внимания «любитегенеалогией жителей»[8,
ля» истории», — писав
с. 11]), а також звертав
В. Яковлєв, натякаючи
увагу на «тот факт, что
на відомого одеського
когда постановлено было
історика) [11]. В іншій
окончательно в Хаджистатті В. Яковлєв розбее быть городу (1794) в
глянув роздачу російнем в то время было уже
ською владою землі у
600 с лишком домов и до
1792–1794 рр. приватним
3000 жителей, не счиособам не лише у Хаджитая окрестностей» [8,
беї, але й навколо нього,
с. 7]. Напередодні іншозазначаючи, що за «Ведого ювілею — офіційномостью» 1792 р. «Гаджиго святкування 1894 р.
бейский уезд заключал
Одесою 10 0 -річчя  —
вообще 530,650 десятин
вийш ла цікава стаття
удобной и неудобной
В. Яковлєва, в якій авземли; из нее казенной
тор спростовує докази
227,700 и помещичьей
визначення 22 серпня
302,950. В уезде уже были
(2 вересня) 1794 р. як
села и деревни: Беляевка,
«першого дня» існуванЯски, Чубурчи, Глинное,
ня Одеси, що були навеКорытная, Завертайловдені А. Скальковським.
ка, Корсагаш, СлободОтже, В. Яковлєв заперезея, Парканы, Терновка
чував і саму доцільність
Володимир Олексійович Яковлєв
и Сугокнея, показанные
святкування «100-річчя»
по ведомости «бывшие в ведении черноморскоміста 1894 р.[9].
го войска селения», заселенные выходцами из
Проте новаторство В. Яковлєва у дослідженні
Запорожья и его поселений» [12].
історії Одеси полягало не лише у перегляді дати
В. Яковлєв намагався дослідити історію різїї заснування. Він відшукував та публікував доних груп населення Одеси від селян-втікачів
кументи, що не вписувалися в офіційну схему
(між іншим, згадуючи вінчання уродженки
історії міста (зокрема, опублікував тепер добре
Київщини сироти Софії та грека Костянтивідому краєзнавцям скаргу від 1791 р. місцена Колояні, що відбулося у військовій церкві
вих українців на російських солдат гарнізону
Хаджибея 2 червня 1794 р. [13, с. 111]) до іноХаджибея [10]). Це відбилося й в публікаціях
земців [14].
В. Яковлєва на сторінках «Одесского вестника».
Дослідження В. Яковлєва професор та деЯк зазначає Г. Левченко, «1888 року В. Яковлєв
кан одеського університету Віктор Карлович
розробив програму підготовки збору матеріалів
Надлєр (1840–1894) в першому нарисі з істоз історії Одеси», опублікував її в зазначеній газеріографії історії Одеси назвав однією з ознак
ті й згодом «вмістив у п’ятьох своїх публікаціях
початку справжнього наукового вивчення ісв рубриці «Із Одеської старовини» переважно
торії Одеси й дослідження не лише офіційної,
документи, присвячені історії… міста, ставлячи
але й «внутрішньої» історії міста. Свій нарис
перед собою мету надати можливість одеситам
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В. Надлєр закінчував словами: «Нельзя не приветствовать… с радостью нового, действительно
научного направления в одесской историографии, проявившегося впервые в книге А. Орлова
«Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 г.»,
основанной исключительно на архивном материале, и в особенности в многочисленных статьях и заметках почтенного профессора Новороссийского университета В. А. Яковлева. Только
в этих трудах встречаем мы строгий историко-критический метод исследования, только
здесь вещи и дела называются их настоящими

именами. В. А. Яковлеву принадлежит еще и
другая заслуга. Он первый обратил внимание
на внутреннюю историю ее населения, на его
постепенную формацию и видоизменение и тем
выдвинул на первый план именно ту сторону
в исторической жизни нашего города, которая
представляет собою наибольший интерес» [15,
с. 11]. Це твердження поважного історика свідчить як про необхідність подальшого вивчення
творчої спадщини В. Яковлєва, так і про актуальність подальшого залучення започаткованих
ним підходів до вивчення історії Одеси.
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The contribution of V. O. Yakovlev (1840–1896) in the exploration of Odesa` history
Т. Honcharuk
The article touches upon the contribution of the historian and the specialist in literature Volodymyr Yakovlev
(1840–1896) in a study of Odessa history. It is reported that V. Yakovlev was one of the first who tried to improve the
scientifically methods of Odesa` history exploration proposed by A. Skalkovskyi is proved too. Particularly, V. Yakovlev
made an accent on necessity of studying the “inside” but not the official history of the city and criticized the policy
of Russian governors of the region in the end of XVIII century. He believed that the official date of the foundation
of Odessa was incorrect, so he hardly worked on finding new historical sources and facts about the history of Odessa
before 1795, when it had been called Khadzhibey.
Keywords: Volodymyr Yakovlev, history of Odessa, history of Khadzhibey (Odessa).
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В. А. Сирота

Поиски места захоронения героя русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. генерала Ф. Радецкого
на Первом городском кладбище Одессы
Публикациия посвящена поиску места захоронения героя войны 1877–1878 гг. за освобождение Болгарии от Османского ига генерала Ф. Ф. Радецкого. Детально описывается ход работ, сохранившиеся детали
монумента и вход в склеп. Сообщается о церемонии установления памятного знака Радецкому на бывшем
кладбище.
Ключевые слова: генерал Ф. Радецкий, война за освобождение Болгарии 1877–1878 гг., кладбище, захоронение, знак, памятник, памятный знак.

В первом номере «Вісника Одеського
історико-краєзнавчого музею» помещена статья М. Кольчак «Одесское общество в войне за
освобождение Болгарии», написанная по материалам фондов музея. В статье даётся описание
настроений и действий жителей нашего города
в связи с событиями конца
ХIХ в., происходившими на
Балканском полуострове.
Тогда в Одессе находилось
около 1500 болгарских беженцев, рассказывавших об
у жасах Османского ига и
героической борьбе болгар
за свою свободу и независимость. Это производило
сильное впечатление на городское население, вызывало
горячее сочувствие в различных его слоях. В нашем городе создавались комитеты и общества в помощь
болгарам.
12 апреля 1877 г. Российская империя объявила войну Османской. Ее войска в июне перешли Дунай и вступили на территорию Болгарии.
В боях за освобождение Болгарии мужественно
сражались воины регулярной армии и болгар
ские ополченцы. При взятии Плевны отличился
полковник А. Щеголев, герой обороны Одессы
в 1854 г., во время Крымской войны. Славную
страницу в истории русско-турецкой войны
1877–1878 гг. вписали врачи и сестры милосер© Сирота В. А., 2016

дия из Одессы. На территории Болгарии стоит
памятник с их именами.
Особое место в статье отводится Ф. Ф. Радецкому: «Ярко проявили себя на полях сражений
в Болгарии русские генералы. Среди них Федор Федорович Радецкий, генерал от инфантерии, прославившийся геройской защитой Шипкинского перевала.
…Оборона Шипки, которой
лично руководил Ф. Ф. Радецкий, продолжалась 5 месяцев
и вошла в историю как пример
несокрушимой обороны в тяжелых природных условиях.
В результате действий отрядов под общим руководством
Ф. Ф. Радецкого была взята
в плен вся шипкинская армия
Весалля-паши, что решило исход кампании».
Федор Федорович был награжден высшими
орденами Российской империи и многих других
стран. После заключения мира в Сан-Стефано войска 8-го армейского корпуса 30 августа
1878 г. были посажены на транспортные суда
и перевезены в Одессу. 14 января 1890 г. здесь
умер боевой генерал. Памятник Радецкому,
поставленный в том же 1890 г., выделялся своей монументальностью и художественной отделкой. В Одесском путеводителе Г. Москвич
за 1905 г. так описывается памятник на могиле
генерала, торжественное открытие которого со-
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стоялось 6 мая 1890 г. на Старом христианском
(Преображенском) кладбище: «Подножие памятника представляет собой восьмиугольные
гранитные ступени из светло-розового гранита
в 3 яруса. На верхнем ярусе возвышается скала
из темно-красного гранита… На лицевой стороне высечена скромная надпись: «Федор Федорович Радецкий». Фигура
отлита из темной бронзы по
модели художника Шервуда на
заводе Постникова в Москве.
Вокруг памятника устроена
роскошная ограда, состоящая
из гранитного цоколя с 12-ю
возвышенными гранитными
же тумбами; на каждой тумбе
по пушке, а под пушкой орел
с распущенными крыльями.
Пушки из числа отбитых при
взятии Шипки». Старое христианское кладбище в 30-х гг.
прошлого века было закрыто.
Утеряно место захоронения,
утеряны следы памятника».
В середине 1990-х гг. одесская общественность подняла
вопрос о создании мемориального парка на месте бывшего
Первого (Старого) кладбища, где были бы увековечены имена первых строителей нашего города.
В 2010 г. я входил в состав рабочей группы по
поискам места, где раньше стояла кладбищенская церковь «Во имя Всех Святых».

Возле церкви хоронили самых уважаемых
людей. Имея как точку отсчета точное местоположение церкви, удалось определить место захоронений генералов Ф. Ф. Радецкого и
А. Г. Строганова, городского головы В. Н. Лигина и участок возле церкви, где были захоронены священники И. Н. Соколов, С. К. Пасхалов,
Куницин и др.
Работа по определению
места, где находилась церковь
«Во имя Всех Святых», проводилась по просьбе Одесской
епархии Украинской Православной Церкви. О том, как
проходили поисковые работы,
мною сделан доклад на конференции во дворце Воронцова.
Задача найти место захоронения генерала Ф. Ф. Радецкого решалась по просьбе депутата Дубовенко. Открытый
лист, с разрешением проведения исследовательских работ,
был выдан на его имя. Археологические исследования
проводились под руковод
ством зав. отделом Института
археологии Северо-Западного Причерноморья
НАН Украины Т. Л. Самойловой, археологом
А. В. Субботиным. В основу работ были положены старые фотографии, где по размерам оставшихся в парке деталей, от ограды можно было
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определить расстояние между чугунными тумбами, установленными вдоль аллеи, ведущей к
церкви. Сосчитав количество тумб, можно было
определить, на каком расстоянии от церкви находился склеп и памятник генералу Радецкому.
Так было найдено место, где стоял склеп и
памятник герою Балканской войны генералу
Ф. Ф. Радецкому.
В результате раскопок была открыта часть
фундамента ограды, с двумя утолщениями под
более тяжелые ее элементы — тумбы с пушками
и орлами. Всего пушек было 12, расположенных по кругу. На первой фотографии археолог
А. В. Субботин с помощником стоит у круглой
вертикальной шахты, ведущей внутрь склепа.
На стенках шахты видны отпечатки винтовой
лестницы. В процессе раскопок были найдены
чугунные обломки лестницы и блоки красного
гранита от памятника.
К сожалению, исследовательские работы не
были доведены до конца, так как было прекращено

финансирование. Но место расположения склепа
к тому времени уже было определено точно.
На втором фото запечатлен момент сборки
памятного знака из сохранившихся в парке остатков ограды от старого памятника. До этого
времени гранитные блоки ограды использовались в парке как подставки под цветники. Памятный знак установлен не точно над склепом
Радецкого, а со смещением к северной оконечности ограды. Сам склеп находится под землёй на пространстве между памятным знаком
и временной звонницей (на фото отмечено
тонкой белой линией). Место, где находился
археологический раскоп, сохранено и не заасфальтировано, в настоящее время там устроен
газон. Место шахты — входа в склеп отмечено
(в левой части снимка) камнем красного гранита, на газоне. Хотелось, чтобы это место не
попало под какую-то парковую застройку и исследовательские работы в дальнейшем можно
было продолжить.
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Торжественное открытие памятного знака генералу от инфантерии Ф. Ф. Радецкому.
15 июня 2011 г.

Так теперь в Одессе отмечено место захоронения генерала
от инфантерии Ф. Ф. Радецкого,
героя-«воина за Веру, Царя и Болгарскую свободу»
The search for the burial place of the hero of Russian-Turkish war of 1877–1878. General F. Radetzky at the first
municipal cemetery in Odessa
B. Syrota
The article describes the search for the burial place of general F. Radetzky, the hero of the war of 1877–1878 for the
liberation of Bulgaria from the Ottoman yoke. The article gives detailed information of progress of work, preserved
details of the monument and the entrance to the crypt. It reportes of a ceremony of establishment of a memorial sign
to Radetzky at the former cemetery.
Keywords: General F. Radetzky, the war for the liberation of Bulgaria of 1877–1878, cemetery, burial place, sign,
monument, memorial sign.
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В. В. Левченко

Генерації одеських вчених-істориків першої половини
ХХ століття: періодизація, термінологія, історія
У статті зроблена спроба вивчення закономірності формування, розвитку, поширення наукового знання
та змін парадигм серед вчених-істориків наукового співтовариства Одеси через призму ідентичності генерацій. Сформульовано термін «генерація» та запропоновано хронологічну періодизацію генерацій одеських
вчених-істориків. Зокрема подано характеристику генерацій вчених-істориків Одеси першої половини ХХ ст.
Ключові слова: вчені-історики, наукове співтовариство, Одеса, генерації.

Одеське співтовариство професійних істориків за понад двохсотрічну історію пройшло
складний шлях еволюції, у різні часи мало свої
характерні риси та особливості. Однією з яких є
наявність періодів розвитку корпорації одеських
вчених-істориків у форматі існування їх генерацій.
У контексті запропонованої теми дослідження плануємо вивчити закономірність формування, розвитку, поширення наукового знання
і зміну парадигм серед істориків наукового співтовариства Одеси через призму ідентичності
генерацій. На сьогодні у науковій літературі
більш поширене поняття «покоління», а також умов, що визначають його формування
[18]. У свою чергу пропонуємо ввести в науковий
обіг, запозичений у галузі природничих наук [1],
термін «генерація», який має майже теж саме
тлумачення, що й «покоління», але на відміну
від цього поширеного терміна, сформульованого багатьма вченими, але обмеженого хронологічними рамками професійної діяльності вчених [19], він розширює межі їх вікового
цензу. Тобто «покоління» науковців представлено більш-менш одновіковими індивідуумами,
які змінюються наступним поколінням, яке при
диференціації життєвого циклу може істотно
відрізнятися від попереднього.
Отже, під терміном «генерація» ми розуміємо представників наукового співтовариства
істориків, які представлені більш чи менш одноманітними рисами професійної діяльності
в окремо визначений хронологічний період та
змінюються виразниками наступної генерації,
які при диференціації наукового циклу істотно
відрізняються від постатей попередньої та наступної генерацій.
© Левченко В. В., 2016

Основними компонентами, що впливали на
діяльність вчених-істориків у будь-який окремо
взятий хронологічний період, був складний перманентний процес інституційних, структурних
і когнітивних факторів у науково-дослідній діяльності та державно-адміністративної системи
управління. У фазі трансформації суспільнополітичних і соціально-економічних умов
необхідно повніше враховувати як окремий
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, так і
їх взаємозв’язок і взаємозумовленість в процесі
розвитку корпорації одеських вчених-істориків.
Визначення «наукове співтовариство» — розуміємо як сукупність вчених-професіоналів,
організація якого відображає специфіку наукової професії. У більш детальному ракурсі
наукове співтовариство — це соціальна група,
що підрозділяється на більш диференційовані
підгрупи, об’єднані стандартами професійної
поведінки, спільністю освіти, спеціалізації,
наукових інтересів та змістовними когнітивними настановами, які відповідно до теорії
Т. Куна називають дисциплінарною матрицею
або парадигмою [6]. Ключовим поняттям в його
концепції, однак, є не парадигма, а поняття наукового співтовариства. Наукове співтовариство в
контексті теорії американського вченого виступає
як логічний суб’єкт наукової діяльності. Тобто науковець, згідно з концепцією Т. Куна, може бути
зрозумілий як вчений тільки за його приналежністю до наукової спільноти, всі члени якої дотримуються певної парадигми, остання ж у свою чергу
характеризується сукупністю знань і особливостями підходу до вирішення наукових проблем, прийнятих даним науковим співтовариством. Таким
чином, на противагу так званому інтерналістсько-
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му напряму1 (противага — екстерналістський напрям2) в історіографії науки, для представників
якого історія науки — це лише історія ідей, Т. Кун
через наукове співтовариство вводить у свою
концепцію головний фактор  — це людина [7].
У свою чергу продовжимо цю ідею в тому руслі,
що людина, у нашому випадку — вчений-історик,
є своєрідною одиницею визначення парадигми
наукового простору (історик — генерація — наукова
спільнота — науковий простір).
Оригінальний підхід вимірювання історичного часу через життя поколінь людей належить
В. Вернадському — «человеческая личность, как
всё в окружающем мире, не является случайностью, а созданная продолжительным ходом
предыдущих поколений» [3; 4]. Він детально досліджував розвиток наукової думки у ланцюгу
людських поколінь; при цьому часовий відрізок
кожного покоління він міряв двадцятьма п’ятьма
роками — тобто до народження дітей як наступного покоління [14]. Зрозуміло, що подібне визначення життєвого циклу є умовним, однак зберігає
свою оригінальність. Ідеї вікового цензу В. Вернадського та методологічного підходу Т. Куна в
ролі формування історії генерацій наукового співтовариства акумулюємо в логічний зв’язок: поява
новаторів/ініціаторів у науці пов’язана з появою
нових генерацій вчених, які несуть нові методи,
підходи, уявлення, ідеї, практики з заміною панівних концепцій, теорій, парадигм.
В останні роки помітно зросла увага до історії
професійної діяльності істориків та їх об’єднань
у складі гуманітарної еліти наукового співтовариства. Дана тематика потрапила в поле зору сучасних українських [10–12; 15–17] і російських
[2; 5; 18; 19] вчених у фарватері педалювання цієї
теми європейськими колегами. На останні майже
двадцять років пострадянської історіографії припадає новий етап у вивченні історії ідентичності
генерацій професійної діяльності істориків. Кількісний та якісний ріст досліджень з цієї тематики на сучасному етапі пов’язаний з переходом від
моно- до мультиконцептуальності в оцінці історії
науки, а методологічну базу вивчення даного питання становлять принципи соціальної та культурної історій, в рамках яких генерації істориків
розглядаються як цілісна частина соціального і
культурного ландшафтів товариств.
1

2

Інтерналістський напрям (або іманентний), який є
альтернативою екстерналістського напряму, відстоює
точку зору, згідно з якою наука розвивається не завдяки
соціальному впливу, а в результаті своєї внутрішньої
еволюції, де головним є зміна способу мислення.
Екстерналістський напрям ставить собі за мету виявлення зв’язків соціально-економічного розвитку суспільства і розвитку наукових знань.

Інтерес до проблеми генерацій істориків
Одеси сягає своїм корінням у далеке минуле.
Спілкування, процеси взаємодії між вченими,
відносини, питання, з якими вони стикаються,
вступаючи в контакт з іншими представниками наукової інтелігенції, завжди привертали до
себе пильну увагу. Хоча у науковій літературі
нами не виявлено праць, присвячених зазначеній у статті тематиці. У цілому питання про
виділення генерацій одеських істориків у процесі їх професійної діяльності, повсякденного
спілкування стали займати провідне місце, у
наукознавчих дослідженнях починаючи з кінця
ХХ ст., коли дослідниками було встановлено,
що виділення генерацій вчених з проведення
досліджень і отриманих результатів вважається
істотною характеристикою їх наукової діяльності. Хоча в контексті політичної ситуації поділ істориків на представників дореволюційної епохи
і нової формації з’явився ще у 1930-ті рр. Наприклад, внаслідок політики більшовиків у цей
період вчені дорадянського часу, які не прийняли ідеї нової влади, були переведені до розряду
«реакційних» або «буржуазних» науковців [8].
До числа наукового цеху одеських істориків
ми відносимо осіб за наявністю таких критеріїв: вища освіта (гуманітарні спеціальності),
викладання у вишах, діяльність у профільних
науково-дослідних установах, наукові публікації на історичну тематику.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють
першу половину ХХ ст., у межах якого існувало
дві генерації вчених-істориків — п’ята і шоста —
із загальних дев’яти генерацій, які хронологічно
займають такі рівні: 1) «аматорський»: кінець
ХV ІІІ ст. — 1817 р.; 2) «ранньоліцейський»:
1817–1837 рр.; 3) «пізньоліцейський»: 1837–1865
рр.; 4) «ранньоуніверситетський» імперських
часів: 1865 р. — кінець ХІХ ст.; 5) «пізньоуніверсітетський» імперських часів: кінець ХІХ ст. —
1920 р. та 1941–1944 рр.; 6) «ранньорадянський»:
1920–1941 рр.; 7) «середньорадянський»: 1944–
1968 рр.; 8) «пізньорадянський»: 1968–1991 рр.;
9) «український»: від 1991 р. — до сучасності.
Виходячи з теорії вивчення історії науки у
контексті зміни генерацій вчених пропонуємо
спробу дослідження наукового співтовариства
одеських істориків першої половини ХХ ст. з
метою виявлення їх загальної кількості, огляду
багаторічного ритму діяльності, встановлення
хронологічних рамок кожної генерації, вивчення безпосереднього впливу всередині однієї або
сусідніх генерацій, простеження безпосереднього, персонального впливу вчених на відстані у
ланцюгу зміни генерацій, зародження іннова-
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цій, внутрішньоцехових комунікацій, місця і
ролі істориків у суспільстві різних політичних
режимів та їх ставлення до влади, етика відносин, вивчення індивідуальних, особистісних
властивостей істориків, що містить потенціал
для глибшого розуміння буття історичної науки
та тенденцій її розвитку як на локальному рівні,
так і в контексті глобального осмислення.
До п’ятої загальної генерації одеських вченихісториків (кінця ХІХ ст. — 1920 р. та 1941–1944 рр.),
першої генерації у першій половині ХХ ст. відносимо фахівців різних соціогуманітарних знань
[9; 13], які внаслідок близької суміжності досліджуваних ними питань мали результати наукової
продукції й в історичній науці. Серед них у переважній більшості викладачі Новоросійського
університету і Одеських вищих жіночих курсів,
у структурі яких діяли історико-філологічні факультети, де переважно й здійснювалися основні
напрями їх професійної діяльності.
До шостої загальної генераці ї (1920 –
1941 рр.) — другої генерації у першій половині
ХХ ст. зараховуємо спеціалістів соціогуманітарних дисциплін [9; 13], професійна діяльність
яких проходила у багатьох вишах Одеси (Інститут народної освіти, Інститут народного господарства, Одеський державний університет тощо)
та різноманітних за профілями і структурами
науково-дослідних установах.
Всім двом генераціям одеських вченихісториків першої половини ХХ ст. притаманні однакові умови повсякдення  — складні
суспільно-політичні умови, що негативно
впливали на діяльність вчених та через які вони
стикалися з багатьма проблемами. Кожен політичний режим, який діяв у цей час в Одесі, різними способами намагався їх підпорядкувати
домінуючій ідеології, а з її відкритими супротивниками вів боротьбу. У свою чергу, вченіісторики по-різному сприймали нові соціальноекономічні умови і в свою чергу шукали способи
не тільки для існування, але в деяких випадках
і виживання.
Специфіка взаємовідносин одеських вченихісториків і політичних сил у зазначений період
має багаторівневу структуру. Як в загальносвітовому, загальнодержавному та регіональному вимірі (зовнішні чинники), так і в площині впливу внутрішніх чинників соціально-політичної
ситуації (поліетнічність, культурна революція,
трансформація системи вищої освіти, впровадження політики коренізації, політичні репресії тощо). Безумовно, основним компонентом,
що впливав на діяльність вчених-істориків, був
складний перманентний процес інституційних,

структурних і когнітивних змін у державноадміністративній системі управління. У фазі
трансформації соціально-політичних умов
необхідно повніше враховувати як окремий
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, так і їх
взаємозв’язок і взаємозумовленість, а в процесі
розвитку корпорації одеських вчених-істориків
у зазначений період виділяємо три генерації.
Вчені-історики мали трудову та кар’єрну мобільність за умови відповідності діючої ідеології
та норм повсякденного життя. Наявність професійної мобільності вчених на індивідуальному рівні посилювали зв’язки між науковими
установами та центрами. Наслідком цього став
процес централізації історичної науки, який у
1920-х рр. рівнявся на українські провідні наукові центри всеукраїнського масштабу (Харків,
Київ), а в 1930-х рр. переорієнтувався на провідні
центри всесоюзного рівня — Москву, Ленінград.
Після переформатування колишньої Російської
імперії в нових політичних умовах почався процес регіоналізації історичного знання, який у
змістовному плані було зведено до переважного
вивчення окремих територій та їх народів. Особливо масштабно даний процес протікав у поліетнічних регіонах, таких як південь УСРР.
Повноцінні наукові комунікації та загальнозначущі референтні групи у науковому просторі
Одеси продовжували базуватися на головному
і традиційному важелі  — системі особистих
зв’язків. Даний вид соціального капіталу залишався та був важливою умовою «успішності»
вченого-історика. Відтворення такого способу
професійного спілкування обумовлено сформованою традицією та має свої переваги, такі
як: стійкість і можливість своєрідного успадкування напрацьованих контактів від колеги
до колеги, від вчителя до учня.
Соціальний статус історика мав помітні коливання. На початку 1920-х рр. у порівнянні з
імперськими часами він різко знизився, але з
середини 1920-х рр. їх матеріальний стан значно покращився, звичайно, не повернувшись
на «імперський» рівень.
Негативним явищем ставало те, що історики
поступово втягувалися в ярмо офіційної ідеології та партійно-державного контролю. Така ситуація підводила вчених-істориків до побоювання
діючої влади, непогодження з якою призводило
до обмеження академічної свободи, яке проявлялося в тотальній регламентації і стандартизації професійної діяльності у 1920-х — на початку
1930-х рр. та різними утисками (від звільнення з
роботи до надуманої кримінальної відповідальності у 1930-х — на початку 1950-х рр.).
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Проте поряд зі зростанням впливу політичних складових на професійне життя вченихісториків у першій половині ХХ ст. не можна не
відзначити про притаманні можливості самоорганізації науковців у період 1900-х — 1920-х рр.
З тією відмінністю, що генерації істориків початку століття був притаманний процес еволюції у цьому питанні, тоді як представники
наступної генерації істориків стали свідками
занепаду цієї позитивної складової у розвитку історичної науки. У силу об’єктивних і
суб’єктивних причин частиною одеських істориків був нереалізований величезний потенціал
наукової самоорганізації першої третини ХХ ст.

Звісно ж, що подібні інтеграційні процеси в інтелектуальному просторі Одеси як провідного
освітньо-наукового центру Російської імперії/
України сприяли формуванню потужної професійної корпорації істориків, що у свою чергу
неодмінно і плідно позначилося як на рівні наукового продукту і на якості викладання у вищій школі, так й на укріпленні підґрунтя для
ефективної діяльності наступних генерацій
одеських вчених-істориків.
Тема історії генерацій одеських істориків
очікує на подальше комплексне дослідження,
а зазначені маркери є першими орієнтирами наукового вивчення цієї теми.
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Generation of the Odessa historians of the first half of 20th century: periods, terminology, history
V. Levchenko
The article attempts to study the regularities of the formation, development, and dissemination of scientific
knowledge paradigm shift among scientists, historians of the Odessa scientific community throughout the prism of
identity of the generations. The author has formulated the term of generation and suggested chronological periods
of the Odessa generations of historians. Moreover, the author characterizes the generations of the Odessa historians
of the first half of the 20th century.
Keywords: historians, scientific community, Odessa, generation.
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Кадровая политика в музейной сфере Одессы
в 1930-е гг.: цели и методы ее проведения
В статье рассмотрены результаты кадровой политики, ее цели и методы проведения среди одесских
музеев в 1930-х гг. Массовые репрессии, в том числе и среди сотрудников музеев, были основным условием
формирования тоталитарного режима.
Ключевые слова: музей, репрессии, исправительно-трудовые лагеря.

В условиях тоталитарных режимов кардинальные изменения претерпевает и кадровая
политика, в том числе и в отношении музейных
специалистов. Среди них, как и среди других
представителей интеллигенции, отбираются политически благонадежные лица, наряду с ними
выявляются «враги» и «идейно незрелые», «невольно заблуждающиеся» и потому требующие
насильственного «перевоспитания» и «исправления».
Массовые репрессии были важным условием формирования тоталитарного режима. Они
имели несколько целей: уничтожали возможную оппозицию, создавали атмосферу всеобщего страха и беспрекословного подчинения воле
вождя, обеспечивали ротацию кадров за счёт
выдвижения молодёжи, ослабляли социальную
напряжённость, взваливая вину за трудности
жизни на «врагов народа», обеспечивали рабочей силой Главное управление лагерей (ГУЛАГ).
Нормой становятся идеологические и политические кампании против инакомыслящих,
акции «устрашения» и «возмездия», призванные
стать одним из инструментов «перековки» человека из «старого» в «нового».
Первым среди одесских музейщиков был
арестован в 1927 г. заведующий музеем Дома
Красной Армии и Флота в Одессе А. И. Посохов,
на том основании, что дворянин, подполковник
царской армии, проживал на территории, занятой белыми, являлся родственником адмирала
Колчака [2, л. 34; 18, с. 434].
Но с каждым годом число арестованных
увеличивалось. Негативные последствия для
деятельности музеев советских республик
1930-х гг., имел Первый Всероссийский музейный съезд (1930). Его решения ориентировали
на то, что «музей не кунсткамера, не коллекция
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раритетов, не закрытое собрание для немногих,
а политико-просветительский комбинат» [20,
с. 5]. Перед музеями была поставлена задача:
изжить «кунсткамерщину, ликвидировать показ
случайных вещей и ответить новым оформлением музея требованиям лозунга т. Сталина о
культуре, национальной по форме и социалистической по содержанию».
В 1930-е гг. в большевистском руководстве
произошла определенная переориентация с
ценностей мировой революции на большевистское имперское мышление. Это отразилось и
на национальной политике, вызвав кампанию
«борьбы с буржуазным национализмом». Ее результаты не замедлили проявиться и в Украине,
в том числе и на Одесщине. Довольно быстро
был сделан вывод, что из-под национальных
форм музейных экспозиций «выпирал наружу
ограниченный, узкий местный национализм»
[23, с. 24].
В 1931 г. в газете «Чорноморська коммуна»
была опубликована статья «За музеї, проти
живих експонатів у них», где музей еврейской
культуры, наряду с музеем «Степной Украины», подвергся критике из-за того, что «вони
від самого початку існування прийняли від
колишніх «загальнонародних музеїв» погані
традиції минулого народництва, етнографічності та аполітичності, і до сьогодні нема будьякого політичного наладу в цих музеях, вони
ідеологічно безхребетні» [12]. К этому времени
музей «Степова Україна» был уже закрыт. Началась целенаправленная борьба против кадров
украинской интеллигенции. На протяжении
1930–1941 гг. в Украине было «раскрыто» около
100 разных «центров», «блоков» и организаций.
Одним из первых сфабрикованных политических процессов было дело «Союза освобождения
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Украины» (СОУ), которое рассматривалось в
марте—апреле 1930 г. Руководителем этой мифической организации был провозглашен вице-президент ВУАН (Всеукраинская академия
наук) С. А. Ефремов [18, с. 263].
При ВУАН действовали научные общества в
Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Каменце-Подольском, Чернигове, Лубнах, Нежине,
Николаеве, Шепетовке. В Виннице работал
Кабинет обучения Подолии ВУАН, а в Одессе — Комиссия краеведения при ВУАН (1923).
Ее председателем был директор Одесского
историко-археологического музея профессор
С. С. Дложевский. Несмотря на то, что он осудил деятельность «Союза освобождения Украины», демонстрируя тем самым лояльность к
советской власти, С. С. Дложевский избежал
репрессий лишь из-за стремительно развивающейся болезни и скоропостижной смерти
(1930) [22, с.12].
После его смерти музей возглавил М. Ф. Болтенко — известный исследователь археологических памятников Юга Украины. В 1932 г. он был
освобожден от должности директора за причаст
ность к контрреволюционной организации музейщиков. Версия следствия сводилась к тому,
что Болтенко входил в ядро подпольной организации, которая действовала под прикрытием
Одесской комиссии краеведения и была связана с «Союзом освобождения Украины». Позже
добавились обвинения в шпионаже. Пять лет
исправительно-трудовых лагерей — таким был
приговор. Лишь после освобождения в 1939 г.
ученый смог вернуться на работу в музей и университет [21].
В сентябре 1931 г., после семи месяцев пребывания в одесской тюрьме, был выпущен на
свободу В. Селинов — заведующий отделом феодализма Историко-археологического музея. Основанием для его ареста послужила также причастность к «подпольной контрреволюционной
украинской организации» [15, с. 39].
За принадлежность к вышеупомянутой организации был впервые арестован младший брат
известного историка и пушкиниста Юлиана
Оксмана — Эммануил Григорьевич и осужден
на 10 лет. Э. Г. Оксман в 1925–1929 гг. был помощником библиотекаря (заместителем заведующего) в библиотеке Одесского историкоархеологического музея; одновременно учился
в аспирантуре при музее под руководством
проф. С. С. Дложевского, принимал участие в
деятельности Одесской комиссии краеведения
при ВУАН. Потом были аресты (1937, 1949 гг.) и
18 лет в лагерях и ссылке [16, с. 259–260].

Врагами народа в 1937 г. были объявлены и
присуждены к ВМН и другие директора Историко-археологического музея — Т. М. Внуков (1935–1937) [4, л. 1] и В. Ф. Ковальский
(1932–1935). Ковальского сначала исключили
из партии в марте 1936 г., т.к. он допустил «засоренность музея классово вредительскими элементами» [3, л. 43; 9, л. 42].
В 1937 г. постановлением тройки п ри
УНКВД по Одесской области был приговорен
к расстрелу и директор Народного художественного музея Цвиль Савельевич Эмский-Могилевский (1887–1937). Он обвинялся в том,
что «поддерживал подозрительную связь по
шпионажу с итальянским и японским консульствами в Одессе, будучи антисоветской
личностью, проводил контрреволюционную
агитацию» [6, л. 2, 42].
Архивно-следственные дела раскрывали
страшные свидетельства запущенного маховика репрессий. В ряде случаев члены семей
осужденных также автоматически подвергались
репрессиям и заключались в лагеря как «члены
семей изменников родины».
Директору Историко-археологического музея С. С. Дложевскому только преждевременная
смерть предотвратила уготованную участь, но
пострадала его жена. К. К. Дложевская — участница нескольких археологических экспедиций
в Ольвию, которыми руководил ее муж, была
приговорена к расстрелу [8].
В сентябре 1937 г. был расстрелян В. Ковальский. Его жена — София Мечиславовна вскоре
была уволена с работы из библиотеки, выселена из квартиры, исключена из партии. 20 мая
1938 г. получила 5 лет дальнего лагеря как член
семьи изменника родины [9, л. 45]. Через 4 дня,
после приведения приговора в исполнение по
отношению к Т. М. Внукову (24.09.1937) была
арестована его жена  — Анастасия Степановна, ассистент кафедры неорганической химии
Одесского государственного университета и
научный сотрудник научно-исследовательского экспериментального института офтальмологии, которым заведовал В. П. Филатов. Как
член семьи изменника родины была заключена
в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8
лет [4, л. 16].
На 5 лет была сослана в Казахстан Л. М. Самулевич, научный сотрудник Музея революции,
из-за того, что она была женой «руководителя
контрреволюционной украинской националистической организации» в Одессе — Павла Александровича Самулевича (до ареста — ректора
Института народного образования) [7, л. 3, 1].
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Людмилу Максимовну Самулевич «выявил и
разоблачил» парткомитет музея.
Стараниями партийных активистов Одесской государственной публичной библиотеки
под подозрение попал Музей книги, из-за того
что там были обнаружены «крамольные» документы (архив РУМЧЕРОДа1, протоколы заседаний меньшевистского Совпрофа за 1917 г.,
БУНДа 2 , дела по выборам в Думу, архив архиепископа Одесского и Херсонского Никанора,
письма Александра III, Николая II и великого
князя Константина Константиновича и т.д.).
А лександра Николаевна Тюнеева  — организатор первого в Украине Музея книги была
уволена без права работы во всех советских и
общественных организациях «за злостное перепрятывание ценных архивных материалов и
как человек, не пользующийся политическим
доверием» [17].
Из самых ярких колоритных музеев, существовавших в Одессе, был Музей еврейской культуры им. Менделе-Мойхер Сфорима. В более
ранних публикациях отмечалось, что четверо
научных сотрудников музея были репрессированы — Леон Стрижак и Окунь-Шнеур, художник Арон Мерхер и бухгалтер Соломон Кит [13,
с. 375; 19, с. 254, 356, 507]. Детальное изучение
архивных документов позволило внести некоторые уточнения. Леон (Лейб) Генрихович Стрижак (1886–1938) действительно был до 1930 г.
научным сотрудником отдела революционного
движения Музея еврейской культуры.
Тот факт, что в 1903–1908 гг. он состоял в
партии эсеров, был использован при его аресте
19 октября 1937 г., когда он преподавал в Украинском педагогическом институте, привел к
расстрелу [5, л. 110].
Зельман Арон Моисеевич Мерхер (1899–
1979) — художник Музея еврейской культуры
(1939). Выпускник Художественного института
и Одесского института народного образования,
еще в 1933 г. был исключен из партии. В 1950 г.,
на момент ареста, работал научным секретарем и
ученым секретарем Одесского художественного
музея. Ему, а также Соломону Аврамовичу Киту
[11, л. 2], который работал в музее бухгалтером
с 1932 по 1941 г., было предъявлено обвинение

1

2

РУМЧЕРОД — с мая 1917 по март 1918 гг. — военнореволюционный штаб, Центральный исполнительный
комитет Советов Румынского фронта, Черноморского
флота и Одесского военного округа.
БУНД — «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве,
Польше и России» – еврейская социалистическая партия (1890–1940-е гг.).

в еврейском национализме, их заключили в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет [1,
л. 2082]. В 1955 г. прокуратурой СССР его дело
было пересмотрено, обвинение нашли не доказанным. Все осужденные были освобождены.
Шнеур-Залман Окунь; Окунь (Окунь-Шнеур) З. М. (1892–1952) — педагог, фольклорист,
литератор, работал в литературном отделе Музея еврейской культуры с 1938 по 1941 гг. Будучи выпускником социально-экономического
факультета Одесского института народного
образования, он преподавал еврейский язык
и литературу в ремесленном училище «Труд»
и 5-й профтехшколе «Металл». Из Одессы
уехал в июле 1941 г. в Ташкент. После войны
С. М. Михоэлс забрал его в Москву в ГОСЕТ
заведующим литературной частью. Имя Шнеера обессмертило создание им жизнеутверждающего спектакля-феерии «Фрейлехс» в постановке С. М. Михоэлса. Но связав свою жизнь
с ГОСЕТом, он повторил его участь. В 1948 г.
в Минске был убит Соломон Михоэлс, вскоре
закрыли ГОСЕТ, в числе арестованных артистов и сотрудников оказался и Окунь-Шнеур.
Он умер в лагере на станции Вихоревка близ
Тайшета (Кемеровская обл., Россия) во время
репетиции спектакля «Ревизор» Н. В. Гоголя
10 мая 1952 г. [14, с. 39].
Таким образом, характерной чертой кадровой политики 1930-х гг. были репрессии, в результате — разгром музейных кадров, который
имел негативные последствия для развития музеев Одессы.
1930–1940-й гг., т. е. целое десятилетие,
можно характеризовать как застой музейного
дела в Украине. Музеи закрывали на реэкспозицию, на консервацию временно или навсегда. При Историко-археологическом музее
перестала существовать аспирантура. С 1932
по 1937 гг. музей не проводил археологических раскопок [10, л. 3]. Была свернута научно-исследовательская и издательская работа.
Музеи рассматривались как идеологические
учреждения, в которых преобладала просветительско-воспитательная форма деятельности в
ущерб научно-исследовательской и издательской работе музея.
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State personnel policy in the museum sphere of Odessa in 1930s: the objectives and methods of its implementation
V. Solodova
The article analyses the results of the state personnel policy, its objectives and methods of implementation
in Odessa museums in 1930s. Mass repressions of the population, including museum staff, served the main
condition for the formation of the totalitarianism.
Keywords: museum, repressions, labor camps.
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Одесский археологический музей в период оккупации:
несколько страниц истории
Эта статья посвящена деятельности Одесского археологического музея в период оккупации 1941–1944 гг.
Музею был нанесен значительный ущерб: утрачено более тысячи экспонатов и большая часть библиотечного фонда.
Ключевые слова: музей, утраты, экспонаты, Одесса, оккупация.

На протяжении 190 лет своего существования Одесский археологический музей не
единожды испытал периоды подъема и спада.
Благодаря усилиям всех, кто, пребывая в его
стенах, посвятил себя делу изучения и сохранения культурного и исторического наследия, он
остается одним из крупнейших музеев Европы,
а его коллекции включены в реестр научных
объектов, составляющих национальное достояние Украины [21].
История деятельности музея и сотрудников
отражена в многочисленных публикациях. Наиболее изученным этапом его существования
является время с 1825 г. по начало XX в. — время работы Одесского городского музея и музея
Одесского общества истории и древностей [8,
с. 5–15; 9; 15; 20, с. 215–220, 281–290]. Последующие годы развития музея, к сожалению,
отображены в небольших заметках и статьях о
научной деятельности отдельных исследователей, работавших в стенах музея [10, с. 265–269;
11, с. 293–300; 12, с. 318–320; 13; 14; 16; 18; 19].
Настоящая статья посвящена истории Одесского археологического музея в период оккупации 1941–1944 гг. На общем фоне изученности
событий в Одессе этих лет деятельность музея
почти не отражена в научных работах, исследователи ограничивались лишь упоминаниями
[8, с. 10; 15, с. 65–66; 17, с. 12]. Архивные материалы долгие годы оставались засекреченными
или доступ к ним был ограничен, в том числе
и в архиве музея. Данная публикация является предварительным исследованием вопросов,
связанных с изучением деятельности Одесского
археологического музея в годы войны.
В результате бомбардировки 22 июля 1941 г.
здание музея значительно пострадало. Были
© Колесниченко А. Н., Полищук Л. Ю., 2016

вырваны оконные рамы вместе со ставнями,
музей лишился почти всего своего остекления,
потолки обвалились, разбилось стекло в витринах; многие экспонаты были повреждены либо
разрушены обвалом потолочной и стенной
штукатурки. Попытка в дальнейшем, в период оккупации, остеклить музей была повторно
сведена к нулю в результате взрывов в порту,
произведенных неприятелем при оставлении
города 9 апреля 1944 г. и воздушного налета
противника на город, уже занятый нашими
войсками 6 августа 1944 г., продолжавшегося
45 минут.Общая сумма убытков, причиненных зданию музея и его витринам (не считая
поврежденных экспонатов) по состоянию на
7 октября 1944 г. составляла один миллион
шестьсот пять тыс. рублей [6, л. 13 об.].
17 октября 1941 г., в день вступления в Одессу немецко-румынских оккупантов, музей подвергся разгрому. Взломав массивную дубовую
дверь главного входа, в музей ворвались немецкие полевые жандармы, румынские офицеры и
солдаты, толпа всякого (как его охарактеризовал сотрудник музея Г. А. Доконт) собравшегося перед музеем сброда. Самым варварским
способом были уничтожены находившиеся в
вестибюле статуи, бюсты, портреты, начался
дикий грабеж. Один офицер «до отказу» нагрузился разнообразным музейным добром. Это
были и экспонаты: бронзовые часы XVIII в.,
старинные пистолеты, шпаги, вместе с ними —
увесистый тюк упаковочно-перевязочного материала. Каждый тащил себе что-нибудь из музейного добра: часы, мебель, стулья, предметы
украинского, молдавского, болгарского быта;
ковры, дорожки и пр. «Проводником» своры
бандитов — по описаниям Г. А. Доконта — был
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немец-колонист, владевший хорошо русским
языком. Г. А. Доконт оставался в музее в момент
его разгрома ворвавшейся «радостной» толпой,
к сожалению, включавшую и местных жителей. Он пытался остановить эту вакханалию со
словами «Что вы делаете? Где ваша культура?».
Однако присутствовавший «проводник» приказал его жене, чтобы она увела своего «сумасшедшего мужа, если не хочет, чтобы ему было
плохо…» [6, л. 14].
Удивительно, что музей как учреж дение
в своей истории был важнее, чем судьбы людей, хотя работа в нем оставалась неотделимой
частью жизни для многих сотрудников. После
захвата города оккупантами некоторые сотрудники продолжили работу в музее. В 1941 г. в
музее числилось 9 человек. Директором музея
был профессор В. И. Селинов, научными сотрудниками — М. А. Москетти и Л. А. Кузищова, художник Н. С. Чернявский, фотограф
М. Е. Фармаковская, библиотекарем — Нина
Григорьевна Доконт [2, л. 3]. Обязанности
хранителя коллекций исполнял Г. Д. Штейнванд, который также был зам. директора по
научной части. В июле 1942 г. он написал заявление с просьбой освободить от должности,
в связи с сильной загруженностью работой по

музею он не мог справляться с обязанностями
[3, л. 1]. Не исключено, что Г. Д. Штейнванд
не хотел наблюдать за тем, что происходило с
коллекциями, и быть ответственным за вывоз
экспонатов. К июню 1942 г. штат музея увеличился до двадцати человек [2, л. 24]. Список
научных сотрудников пополнился египтологом
С. В. Доничем, аспиранткой М. Ф. Болтенко,
В. А. Пора-Леонович и Л. А. Кузнецовой. Неизменно преданными музею оставалась семья
А. Н. Доконт.
Директором музея в период оккупации был
В. И. Селинов. За исключением драгоценных
металлов, все экспонаты музея остались в Одессе, что плачевно отразилось на его коллекциях.
В 1945 г. (с 17 августа) советскими властями
В. И. Селинов был обвинен в сотрудничестве
с оккупационной властью, главным пунктом
дела был срыв эвакуации музея. Основой в
этом обвинении был «Акт Румынской краевой комиссии», подписанный еще 8 людьми от
22 ноября 1941 г. [18, с. 107]. Спустя годы стало
известно, что В. И. Селинов действительно отправлял запросы в органы власти о выдаче тары
для экспонатов. Директор не хотел загружать
ценные и хрупкие экспонаты без соответствующей упаковки «Во время войны в период до

Зал № 3. Доклассовое общество.
Витрины опустошены оккупантами. Экспонаты разграблены и уничтожены.
В зале в беспорядке свалена мебель и ящики из других залов. 1944 г.
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продолжает разрушаться, оставаясь беспризороккупации я работал научным сотрудником
ным. Музей готов взять на себя ремонт этого
Историко-археологического музея, а в августе
флигеля с тем, чтобы этот флигель был передан
1941 г. ОблОНО назначил меня директором.
в его распоряжение» [3, л. 7]. В 1941–1942 гг.
Как только началась война, бывший директор…
в Археологическом музее проводился времонт
Сискова Тамара Григорьевна по акту сдала все
здания и восстановление экспозиции. К концу
золотые и платиновые ценности в отделение
1942 г. было запланировано открытие музея для
Госбанка в Одессе. Я присутствовал при этом.
посетителей, о чем оповещали газеты города
Стоял вопрос об эвакуации… по железной
[22, с. 1; 23, с. 2; 24, с. 3]
дороге. Но железная дорога не предоставила
Кроме хозяйственных забот директор мувагонов. В связи с окружением Одессы осталзея беспокоился о реставрации экспонатов и
ся выход один  — морем. Но для того, чтобы
п родол жении научотправить экспонаты
ной деятельности [7,
морем, не на ш лось
с. 127–129]. В. И. Сетары, чтобы упаковать.
линовым была запла…Ценности остались
нирована работа по
в музее» [18, с. 108].
п у бликации иссле Е сли рассматривать
дований 1920 –1930 личность директора
х гг. М. Ф. Болтенко и
музея в период оккуА. В. Добровольского
пации, то возникают
[14, с. 261]. В ноябсовершенно п ротире 1941 г. директором
воречив ы е м ы сли .
музея бы ло подано
В. И. Селинов в 1941–
прошение о закреп1944 гг. вел активную
лении и сохранении
научную деятельность
бумаги для сборника
[14, с. 260 –265], а в
научных работ, собмарте 1944 г. выехал
ранного в связи с юбив Румынию вместе с
лейной датой (сто лет
С. В. Доничем. Однако
научной работы музея)
в 1945 г. он возвратил[2, л. 1]. М. А. Москется в Одессу и, согласно
ти занималась изучеприказу № 12 от 2 марнием древнерусских
та 1945 г., был принят
сосудов; Зинчевский
на должность старшего
обработкой архивных
научного сотрудника,
материалов раскопок в
а вскоре стал и зав.
Усатове и Сабатиновке;
перво бы тн ы м отдеВ. И. Селинов публилом музея [5, л. 10 об.].
ковал работы по истоС точки зрения челории Одессы и о древневеческих отношений,
Зал № 4. Греческие колонии.
Витрины опустошены оккупантами,
греческих поселениях
в лице его современнииз экспонатов сохранились саркофаг и амфора.
IV—III вв. до н. э. межков В. И. Селинов был
1944 г.
ду Бугом и Днестром
предателем, но его имя
[7, с. 128; 14, с. 261].
заслу ж ивает памяти
В 1943 г. восстановлено Одесское общекак руководителя и хранителя музея, несмотря
ство истории и древностей (вице-президент —
на события эпохи. Благодаря ходатайству перед
В. И. Селинов, секретарь — А. Б. Варнеке, сын
оккупационной властью ему удалось расшиизвестного ученого). Оно просуществовало до
рить площадь музея, за счет присоединения
10 апреля 1944 г. [15, с. 65–66].
одноэтажного флигеля, вплотную примыкаВ свете утрат музея во время оккупации
ющего к зданию музея, находившегося при
города незамеченными остались поступления
советской власти в пользовании Одесского
экспонатов в этот период. Были серьезные обобластного партийного комитета (Биржевая
мены раритетами между музеями Одессы, осоплощадь, 1). Из письма В. И. Селинова в Городбенно с Художественным музеем. По акту от
скую управу от 2 июля 1942 г.: «Этот флигель
29 июля 1942 г. из Одесского художественного
внутри сильно испорчен бомбардировкой и
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музея директором К. Клюком было передано
36 предметов, среди которых были античные
сосуды и оружие «средневекового и нового времени» [2, л. 12–12 об.], а также образцы мебели [4, л. 4]. В 1943 г. инвентарной дирекцией
муниципалитета г. Одессы со склада на ул.
Греческой, № 19 было передано 117 предметов
древности, в число которых входили предметы
из стекла, керамики и бронзы [2, л. 138–140].
Многие экспонаты из списка и в настоящее
время хранятся в музее, например, коллекция
стеклянных сосудов римского производства.
К сожалению, место находки этих вещей
не известно, так же как и имена коллекционеров, у которых эти вещи были изъяты,
можно только предположить, что они были
обнару жены в регионе Северо-Западного
Причерноморья.
Эти приобретения были, однако, мизерными по сравнению с тем, какой урон музею
нанесли оккупанты. Румынские офицеры приходили в музей и просили что-нибудь «на память» о его посещении. Так, «на память» была
вынесена трость, принадлежавшая А. С. Пушкину, не считая мелких экспонатов из разных
коллекций. Ограбление музея продолжалось
вплоть до 9 апреля 1944 г., когда два немецких
офицера изъяли «на память» экспонаты из витрин экспозиции Древнего Египта и Херсонеса
[6, л. 22 об.].
Однако самый значительный ущерб нанесла работа румынских «специалистов» в составе Трофейной комиссии, которая, начиная с
ноября 1941 г., отбирала вещи для вывоза и
в три приема экспортировала их в Румынию
объемом в виде 3 вагонов (по одному в каждый прием) и в них 100 ящиков, не считая
библиотеки и нумизматического имущества, следовавшего особо [6]. Комиссия не оставляла никаких оформляющих ее действия
документов в музее ни по этой линии, ни по
линии передачи ряда экспонатов из отдела
оружия для украшения вестибюля граждан
ского губернатора «Транснистрии» Г. А лексяну, севрских ваз городскому голове г. Пынте.
Из докладной записки Селинова в Городской
муниципалитет: «После 31 марта Трофейная
комиссия под председательством проф. Вульпе
подала работу по изьятию экспонатов из Одесского музея. Точные цифры сообщить не могу,
т. к. Трофейная комиссия оставила мне акт

на вещи, которые оставлены в Одесском музее, и, несмотря на мои просьбы, не оставила
мне списка вещей, увезенных из музея…». По
словам В. И. Селинова, вывезено около 990
экспонатов. Фрагменты керамики не подсчитывались [2, л. 132–133]. Комиссией был составлен специальный альбом с фотоснимками
в нескольких экземплярах, но музею не было
оставлено ни одного. Сравнительно недавно
директору музея И. В. Бруяко были переданы
отдельные листы из выше упомянутого фотоальбома, находившегося в архиве г. Яссы
(Румыния). На листах сохранились подписи
членов Трофейной комиссии известных румынских археологов Р. Вульпе и М. ПетрескуДымбовица от 7 августа 1942 г.
Работа представителей Трофейной комиссии продолжалась вплоть до 1944 г. После отъезда М. Петреску-Дымбовицы в 20-х числах
марта 1944 г. музей был передан фашистскорумынскими властями в распоряжение немецких оккупантов. Представителями Трофейной
комиссии были подготовлены к эвакуации
39 ящиков с наиболее ценными экспонатами.
Однако самоотверженными сотрудниками музея (как указано в послевоенных документах —
«низшим техническим персоналом») они были
утаены от немецких оккупантов, которым объяснили, что опустошение в экспозиции является следствием эвакуации главных музейных памятников и коллекций румынами — в их тыл.
Недостаток времени не позволил фашистсконемецким окупантам вскрыть обман, но, тем
не менее, и они успели оставить тяжелый след
в истории музея, хотя и хозяйничали не более
20 дней [6, л. 29 об.].
Потери музея к апрелю 1944 г. составили
более 100 000 тыс. экспонатов, 26 тыс. книг,
321 экземпляр рукописного фонда [6]. В 1945 г.
основная часть экспонатов, вывезенных фашистско-румынскими оккупантами, была возвращена в Одессу. Но большая часть книжного фонда оказалась утраченой, и судьба более
тысячи экспонатов до сегодняшнего дня неизвестна. Несмотря на неоценимые потери, благодаря сотрудникам музея, работавшим в годы
оккупации и в тяжелые послевоенные годы,
Одесский археологический музей сохранился
как учреждение, а его коллекции в настоящее
время являются национальным достоянием
Украины.
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The Odessa Archaeological Museum during Nazi occupation: several pages of history
А. Kolesnychenko, L. Polischuk
This article focuses on the activity of the Odessa Archaeological Museum during the Nazi occupation in 1941–1944.
Museum had suffered considerable damage: loss of more than a thousand exhibits and a large part of the library
collection.
Keywords: museum, loss, exhibits, Odessa, occupation.
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В. В. Германчук

Тема национально-освободительной борьбы Греции
в творчестве И. К. Айвазовского
В статье освещается тема героической национально-освободительной борьбы против османского ига
в творчестве И. К. Айвазовского. Впервые сюжетное содержание нескольких работ великого мариниста
автор статьи рассматривает как сцену прощания с близкими борца за независимость Греции. Отмечается
благотворительная выставочная деятельность И. К. Айвазовского в пользу греков и армян, пострадавших
от карательных акций в Османской империи.
Ключевые слова: И. К. Айвазовский, Греция, борьба, независимость.

К 195-летию со дня рождения И. К. Айвазовского (2012) в Одесском художественном музее
была открыта выставка прославленного мариниста. На торжественном открытии экспозиции
с приветственной речью выступил вице-консул
Генерального консульства Республики Греции
в Одессе г-н Андреас Тсакас, который отметил
присутствие в творчестве И. К. Айвазовского
темы борьбы греческого народа против османского ига.
Детские годы И. К. Айвазовского прошли в
Феодосии. В формировавшемся сознании впечатлительного ребенка глубокий след оставило
своеобразие жизни многонационального приморского города. Основную часть населения в
Феодосии в 20-х гг. XIX ст. составляли грекипереселенцы с островов Греческого архипелага
и Анатолии, которым были даны определенные
привилегии Высочайшим указом от 13 февраля
1798 г. Когда в 1821 г. в Греции вспыхнула освободительная война против османского ига,
отголоски ее быстро докатились до Феодосии,
и не только в виде народной молвы.
Вспоминая свои детские годы, И. К. Айвазовский отмечал: «Первые картинки, виденные мною, когда во мне разгоралась искра пламенной любви к живописи, были литографии
и гравюры, отображающие подвиги греческих
героев, к исходу двадцатых годов сражавшихся
с турками за освобождение Греции: к первому моему ребяческому лепету примешивались
имена народных героев — Баболины, Канариса,
Миаури и других… Впоследствии я узнал, что
сочувствие к грекам, свергающим турецкое иго,
© Германчук В. В., 2016

высказывали тогда все поэты Европы: Байрон,
Пушкин, Ламартин… Мысль об этой великой
стране часто посещала меня в виде битв на суше
и на море» [1, с. 49].
Весной 1845 г. благодаря приглашению
Великого князя Константина Николаевича
И. К. Айвазовский стал участником экспедиции под руководством адмирала Ф. П. Литке
к побережью Малой Азии и островам Греческого архипелага. Ф. П. Литке был не только
выдающимся мореплавателем, но также ученым-географом и главным организатором
Русского географического общества, действительным членом которого стал в дальнейшем
И. К. Айвазовский. Во время этого плавания
И. К. Айвазовскому удалось побывать в Константинополе, у берегов Анатолии, у островов Крит, Родос, Хиос, Патмос, Самос и др.
29 июля экспедиция вернулась в Одессу. Обогащённый новыми впечатлениями, художник
писал: «Вояж мой с его имп.(ераторским) Высочеством Константином Николаевичем был
чрезвычайно приятный и интересный, везде я
успел набросать этюды для картин» [6, с. 72].
К числу работ, созданных под впечатлением
путешествия по Архипелагу, можно отнести и
картину «Утро» (х., м., 82×115,8), написанную
художником в 1851 г. [5] И. К. Айвазовский преподнёс это произведение в 1897 г., в год своего
80-летия, в дар городу Одессе, а в 1898 г. Городская дума передала Городскому музею изящных
искусств. В 1932 г. из Одесского музейного фонда эта картина поступила в собрание Одесского
художественного музея [4, с. 7].
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На картине «Утро» автор запечатлел спокойное тихое море в утренний час, когда морские
дали, скалы, паруса вдалеке окутаны молочно-розовой дымкой. Линия моря на горизонте
сливается с необъятным воздушным простран
ством. На берегу изображена сцена прощания
молодого мужчины с женой и сыном. Уже отплыла от берега лодка со спутниками, которая
направляется не к рыбацкой шхуне, а к стоящему на рейде парусному кораблю, изображение
которого совмещено с восходящим солнцем.
Одежда изображенных — традиционная одежда греков, населяющих острова Архипелага (на
мужчине — головной убор «феска» и широкие
шаровары «враки»). В период вооруженной борьбы греков за независимость многие греки воевали в Средиземном море в составе флотилии
Ламброса Кацониса или были добровольцами и
служили на военных судах Российского флота
во время русско-турецкой войны (1768–1774).
Можно предположить, что сцена прощания —
это прощание с близкими борца за независимость Греции. Картина «Утро» — поэтическое
произведение и глубоко символично. Эмоциональный настрой работы подтверждает это:
– восход солнца — как символ новой жизни;
– пространство, не имеющее границ — как
символ обретенной свободы;

– корабль, перевозящий солнце через море
жизни, указывает на трансформацию и вечную
жизнь, также корабль — это и ковчег спасения
(в христианском символизме).
Картина «Утро», где все пронизано светом надежды, — гимн подвигу борца, уходящего в вечность, гимн самопожертвованию во имя Родины.
К теме «прощания» И. К. Айвазовский неоднократно обращался в ряде своих работ, изменяя композиционное решение, но сохраняя
смысловой сюжет.
В том же 1851 г. И. К. Айвазовский пишет
картину «Морской берег» (х., м., 82×118, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).
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В 1848 г. выполнена художником и работа
«Закат на море» (х., м., 36×43, Государственный художественный музей Латвии, г. Рига).
В этом произведении автор акцентирует внимание на одинокой фигуре стоящего мужчины
и ожидающего его на рейде парусника. На память приходит, что должность первого Президента в Греции графа Иоанниса Каподистрия
(1776–1831) именовалась на греческом языке
как «кормчий».
Ожидание встречи с близкими отражено
художником в картине «Утро на море», написанной в 1849 г. (х., м., 101×85, Государственный
художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Павловск»). Художник изобразил на берегу моря женщину в национальном греческом костюме, которая вместе с
детьми встречает приближающийся парусник.
В этом ряду картин одно произведение дополняет и продолжает содержание другого.
И. К. Айвазовский повторяет сюжет прежних
работ в период поражения восстания на острове
Крит. В 1868 г. художник пишет «Морской берег.
Прощание» (х., м., 56,5×74,5, Государственная
Третьяковская галерея). В 1869 г. выполнена работа «Прощание» (х., м., 84×117, Челябинская
областная картинная галерея).
После провозглашения в 1830 г. независимости Греции остров Крит (о. Кандион) еще
много десятилетий пребывал под властью Османской империи. Но христианское население
Крита не мирилось с таким господством. На
острове неоднократно вспыхивали народные
восстания.
Один из значительных взрывов национально-освободительного движения греческого
населения Крита произошел летом 1866 г. [3,
с. 57–59].
Повстанцами было образовано Временное
правительство, созвано Народное собрание,
которое провозгласило присоединение Крита
к Греции. Осенью 1866 г. турецкой армии, несмотря на героическое сопротивление критян,
удалось оттиснуть повстанцев в горные районы. Корреспондент «Одесского Вестника» в
ноябре 1866 г. писал из Афин, что населению
Крита приходится бороться не только с турецкими властями, но и с четырьмя врагами:
голодом, холодом, отсутствием врачебной помощи, недостатком оружия и боеприпасов. Не
только из Греции, но и со всех концов Европы
на помощь восставшим спешили добровольцы, отправлялись деньги, боеприпасы, оружие. Свою широкую поддержку освободительной борьбе критян выразила общественность

в России. В Одессе развернулся сбор средств
в пользу пострадавших. Российским правительством было выделено 50 тыс. рублей на
закупку продовольствия. Перевозку 40 тыс.
пудов хлеба Константинопольский комитет
помощи Крита поручил одесскому купцу Федору Родоканаки, который был председателем
Центрального критского комитета в Афинах.
К Криту также было направлено два российских военных корабля «Генерал-адмирал» и
«Тамань», чтобы перевезти с острова в Грецию
беженцев. Бурную реакцию среди либеральных кругов Западной Европы вызвали звер
ства османских войск в ноябре 1866 г. во время
штурма монастыря Аркади, в котором, кроме
трехста защитников, более чем 700 женщин
и детей нашли убежище. Не желая сдаваться
в плен и подвергнуться насилию, повстанцы
взорвали арсенал, что повлекло значительные
жертвы.
Потрясенн ы й трагическим собы тием,
И. К. Айвазовский в письме к П. М. Третьякову 8 марта 1867 г. писал: «В настоящее время
я занят картинами из кондийского восстания.
Одну, изображающую взрыв монастыря Аркадио (на острове Конд), и все ужасы турецкого
варварства выставил как нельзя сильнее. Еще
две картины кондийские, одна изображает,
как наш фрегат принимает несчастных греков, а другая (ночью), как греческий пароход
«Известный» высаживает волонтеров на остров, сюжет живописный и как раз по душе»
[2, с. 90].
Эти картины, вместе с другими, были представлены первоначально на специально организованной выставке в Одессе, затем в залах
А кадемии художеств в Петербурге. Все денежные средства, поступившие от выставки
картин, И. К. Айвазовский отправил в пользу
пострадавших семейств критян.
Сохранился лишь небольшой фрагмент
картины «Взрыв Аркадийского монастыря на
Крите в 1866 г.» (х., м., 29×25,2, 1867, Государ
ственный Русский музей), где изображен священник с горящим факелом. Сюжетную линию
можно примерно представить, обратившись к
работе художника Джузеппе Лоренцо Гаттери
(1829–1884) «Холокост Аркади», где отражен
весь трагизм происшедшего.
В Феодосийской картинной галерее экспонируется картина И. К. Айвазовского «Остров Крит» (х., м., 99×120, 1867), где запечатлен
эпизод эвакуации греческого населения. Все
части картины логически связаны и усиливают драматизм прощания. По горной доро-

236
ге к берегу моря спешат толпы беззащитных
женщин, стариков и детей. Часть из них уже
разместилась в шлюпке и направляется на российский корабль, стоящий на рейде. Передний
план занят группами мирных жителей. Каждая
группа имеет свой основной сюжетный мотив:
одна изображает молодую обессилившую женщину, которую несут на руках, в центре другой — седобородый старик, который не хочет
покидать родную землю, третья группа изображает момент прощания повстанцев с родными. В сгущающихся над островом облаках, во
всем тревожном колорите картины ощутимо
чувство, созвучное настроению людей [2, с.
91]. Эта картина скорей всего первоначально
именовалась как «Генерал-адмирал», принимающий семейство кандиотов» («Одесский
вестник», 1867, № 84–85). Судьба картины
«Панэллинион», высаживающий волонтеров
на о. Кандион» на данный момент неизвестна.
Сочувствие художника к национально-освободительной борьбе греческого народа нашло отражение и в работе «Приезд Байрона в Грецию»
(х., м., 133×28, Музей искусств г. Тбилиси).
В 1880 г. И. К. Айвазовский пишет картину
«Героиня Бабулина с охотниками прорывает-

ся под градом выстрелов на катере сквозь турецкий флот, блокирующий Навили в 1827 г.»
(х., м., 89,7×120,5, Национальный художественный музей Республики Саха, Якутия).
Ласкарина Бабулина (1771–1825) — героиня греческой национально-освободительной
борьбы. На свои средства содержала небольшой флот с экипажем и армию повстанцев.
Впервые подняла национальный флаг Греции
на 18-пушечном корвете «Агамемнон», котрый
построила за свой счет. В 1821 г. во время осады крепости «Нафплион» проявила огромное
мужество, подняв повстанцев на решительный
штурм крепости. В России высоко ценили мужество Бабулины, впоследствии А лександр I
присвоил ей звание адмирала Российского
флота и даровал меч в качестве признания
заслуг.
В 1896 г. вновь вспыхнуло восстание на
о. Крит. В этот период турецкие власти подвергли армянское и греческое население жестоким
репрессиям. И. К. Айвазовский пишет серию
работ и организует в 1897 г. благотворительные
выставки в г. Одессе и в г. Москве.
Выступая с позиций гуманизма, художник
стал обличителем преступлений, совершаемых

Морской берег. 1851 г.
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фанатично настроенными людьми, которые в
ходе карательных акций обрекли на истребление большое количество невинных людей.
Выставка в Одессе открылась 1 декабря 1897 г.
в здании «Одесского листка» на ул. Ланжероновской. В декабре художник писал Герасиму
Эзову: «В настоящее время в Одессе выставка последних моих произведений. В числе 16
картин есть три, изображающие жестокость турок, резание армян в Требизонде, как бросают
живых армян в Мраморное море, и третья, как
турки в Фессалии жгут греков во время войны.
Сбор с выставки — в пользу пострадавших греков и армян» [7, с. 298].
Действительно, средства, посту пившие
с выставки и от реализации картин, около
двух тысяч рублей, И. К. Айвазовский отправил послу России в Константинополе и просил часть этой суммы выделить для помощи
«преимущественно армянам в Малой Азии»,
а другую — пострадавшим в Турции грекам
[6, с. 239].

В Национальном художественном музее Республики Беларусь находится картина мастера
«Восставших греков бросают в огонь» (х., м.,
60×93, 1897 г.). В других источниках эта работа именуется как «Сожжение греков турками в
Фессалии». Можно только представить, какие
чувства испытывал художник, работая над этой
картиной.
В Самарском областном художественном музее экспонируется картина И. К. Айвазовского «Остров Крит» (х., м., 102×155, 1867). На ней
изображена панорама горных берегов острова
и морская даль в полуденный час, на переднем
плане — группы вооруженных людей, спускающихся к городу у моря, где на рейде стоят корабли. Повстанцев приветствуют женщины в
традиционных греческих платьях [2, с. 92].
Можно предположить, что это именно та
картина, которая была представлена на благотворительной выставке в Одессе и называлась
«Европейский флот у берегов острова Крит» [6,
с. 235].
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В Феодоссийской картинной галерее на
мольберте великого мариниста экспонируется
неоконченная картина «Взрыв корабля» (х., м.,
67×96,5, 1900).
Над этой картиной художник работал в
свой последний день жизни — 18 апреля 1900 г.
В центре изображен большой военный корабль в
момент взрыва, а справа намечен силуэт лодки,
удаляющейся от корабля.
В последние годы своей жизни И. К. Айвазовский неоднократно возвращался к сюжетам

более ранних работ. Как предполагал искусствовед Н. С. Барсамов, художник скорей всего
хотел вторично изобразить «Момент сожжения
Константином Канарисом турецкого адмиральского корабля у о. Хиос». Картина именно под
таким названием указана в «Словаре русских
художников» [2, с. 146].
В последней своей картине И. К. Айвазовский
ещё раз вернулся к теме, которая неоднократно
отображена в его творчестве. Эта тема борьбы
греков за свою национальную независимость.
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The idea of national Greek struggle for freedom in the works of Ivan Aivazovsky
B. Germanchuk
The article highlights the story of the heroic national struggle against the Ottoman yoke portrayed in the works
of Ivan Aivazovsky. For the first time the author eplains the idea of several artworks of a great marine artist, as a
farewell scene. The charitable exhibition activity of Svan Aivazovsky was of much help for the Greeks and Armenians,
victims of punitive actions in the Ottoman Empire.
Keywords: Ivan Aivazovsky, Greece, struggle, independence.
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Черноморская эскадра в Первой мировой войне
(1914–1918 гг.)
В статье рассматриваются боевые действия между Черноморским флотом и объединённым германо-турецким флотом у берегов Одессы в период Первой мировой войны (1914–1918 гг.).
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О сражениях на Восточном и Западном
фронтах Великой войны 1914–1918 гг. опубликовано немало исторических исследований
[1–9], созданы документальные и художественные фильмы, авторы которых уже много
раз раскрывали истинную причину войны, ход
кровавой мясорубки окопных боёв и её итоги.
Изучены действия армий Российской империи,
с её первоначальными успехами и дальнейшими
поражениями.
В связи со 102-летием сражений Первой мировой войны (1914–1918 гг.) необходимо вспомнить, каким образом развивались события в
водах Чёрного моря и к каким результатам они
привели.
Командование Черноморской эскадрой не
посчитало нужным подготовить к обороне основные базы флота от возможного нападения
противника в лице германо-турецких кораблей, которое произошло рано утром 29 октября
1914 г. [7, c. 356].
На первом этапе нападение застигло Черноморскую эскадру и её базы врасплох, несмотря
на сообщения о движении вражеских кораблей
в северные районы Чёрного моря.
На начало войны Черноморский флот имел
подавляющее превосходство над потенциальным противником. Это уровень боевой подготовки матросов, выучка офицеров, количество
боевых кораблей и их огневая мощь. В ряды
флота входили шесть линейных кораблей старого образца: флагманский корабль «Святой
Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон»
(бывший броненосец «Князь Потёмкин-Таврический»), «Ростислав», «Три Святителя», «Синоп», два крейсера типа «Богатырь», семнадцать
эскадренных миноносцев, двенадцать мино© Прокофьев В. Ю., 2016

носцев, четыре подводные лодки. На верфях
Севастополя и Николаева строились ещё четыре линейных корабля: «Императрица Мария»,
«Императрица Екатерина Великая», «Император А лександр III», «Император Николай  I».
Последний корабль так и не был завершён изза экономических трудностей 1917 г. Уже в ходе
войны Черноморский флот получил девять эсминцев, два авианесущих транспорта и десять
подводных лодок [8, c.234].
На начало 1914 г. любые попытки турецких
кораблей встретиться в открытом сражении с
Черноморской эскадрой выглядели утопическими. Османская империя находилась в экономическом упадке, а в первые годы X X в. усилился процесс её распада. Так же выглядели и
турецкие военно-морские силы, представляя
собой группу технически и морально устаревших кораблей. К боеспособным плавсредствам
можно было отнести бронепалубные крейсеры
«Гамидие» и «Меджидие», два эскадренных броненосца «Торгут Рейс», «Хайреддин Барбаросса» (корабли типа «Бранденбург», купленные у
Германии в 1910 г.), четыре эскадренных миноносца типа «Дюрандаль» (куплен во Франции
в 1907 г.), четыре эсминца «S 165» (куплены у
Германии в 1910 г.) [4, c.163].
Главным недостатком флота Турции было
отсутствие подготовки у личного состава.
В 1908 г. турецкое правительство решило закупить шесть линейных кораблей нового образца, двенадцать эсминцев, двенадцать миноносцев, шесть подводных лодок вспомогательного
характера. Турция сделала заказы на строительство во Франции и Великобритании, имевших
военно-политический договор с Россией, но, по
старой памяти, продолжавших помогать её по-
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тенциальному противнику. На верфях Велико
британии был заложен линкор, четыре эсминца
и две подводные лодки. Такое развитие в количестве и качестве военно-морских сил Турции
могло быстро изменить баланс сил не в пользу
России. Но с началом войны англичане быстро конфисковали строящиеся корабли в свою
пользу.
10 августа 1914 г. из Средиземного моря к турецким берегам пришли два германских крейсера новейшей постройки. Ими были тяжёлый
линейный корабль «Гебен» (турецкое название
«Султан Селим») и лёгкий крейсер «Бреслау»
(турецкое название «Миндилли»). «Гебен» имел
большое преимущество над любым русским кораблём старого образца, но, действуя в группе,
русские броненосцы имели больше шансов на
его уничтожение. Потому при встрече со всей
эскадрой «Гебен» старался уклониться от боя и,
используя большую скорость, уходить от преследования [4, c. 84].
Объединённые германо-турецкие военноморские силы возглавил командир германской
Средиземноморской дивизии контр-адмирал
В. Сушон. В сентябре 1917 г. он был переведен на
Балтийское море и возглавил четвёртую эскадру
германского флота, принимал участие в захвате
Рижского залива с Моозундским архипелагом.
В марте 1919 г. контр-адмирал ушёл в отставку.
Именно под его командованием военно-морские
силы Турции приобрели боевую подготовку.
Для Российской империи на этот момент
стояли задачи сохранения господства в водах
Чёрного моря, защиты важных стратегических
береговых объектов, с прикрытием флангов
Кавказской армии и обеспечением перевозок

припасов с воинскими частями. При попытках подхода турецких кораблей к Севастополю
Черноморская эскадра получила приказ на их
уничтожение. В случае необходимости корабли должны были провести операцию по захвату пролива Босфор, с высадкой десантных
подразделений. Но при появлении германских
кораблей планы командования эскадрой были
отложены до выяснения ситуации.
Только в 1915 г., с приёмом новейших линейных кораблей типа «Императрица Мария»,
перед Черноморским флотом командование по
ставило задачу тремя группировками кораблей,
каждая из которых имела большую силу, чем
германский крейсер «Гебен», сменяя друг друга,
постоянно находиться в море и у турецких берегов, блокируя турецкие корабли в их базах. На
осень 1914 г. командование Черноморским флотом предпочитало не пускать корабли в море,
удерживая их в пределах бухт Севастополя в
распылённом состоянии. Контр-адмирал В. Сушон избрал тактику не открытого сражения, а
нанесения точечных, но весьма разрушительных ударов по конкретной цели на берегу, воспользовавшись разобщённостью Черноморской
эскадры [2, c. 164].
В середине октября 1914 г. Турция, под предлогом отсутствия необходимого числа лоцманов, стала задерживать проход торговых судов
через пролив Босфор, о чём 23 октября сообщил российский посол в Турции. Уже 27 октября было получено сообщение от команды
парохода «Королева Ольга», что в 17 часов 30
минут, в пяти милях от входа в пролив, судно
встретило германские крейсеры «Гебен» и «Бреслау» с группой турецких эсминцев. Вражеская
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эскадра, как сообщил морской агент капитан
1-го ранга Щеглов, планировала нанести удар
по Севастополю.
Утром 28 октября капитан парохода «Великий князь Александр Михайлович» передал радиограмму о встрече судна с крейсером «Гебен»
в сопровождении двух эсминцев уже в 140 милях (258,28 км) восточнее Босфора. 28 октября в
17 часов 30 минут из Министерства иностранных дел России была распространена депеша о
том, что Турция объявила войну Российской
империи [3, c. 217].
Командование германо-турецким флотом,
приняв решение неожиданно атаковать Одессу, Севастополь и Новороссийск, руководствовалось планом быстрого вовлечения Турции в
войну с Россией, а самим нападением нанести
максимальные потери Черноморскому флоту,
с его последующей изоляцией. По плану броненосный крейсер «Гебен» с двумя эсминцами
атаковал Севастополь, а турецкий минный заградитель «Нилуфер» выставлял минные поля,
перекрывая выходы из севастопольских бухт.
Командование Черноморским флотом не
реагировало должным образом на сообщения с
судов, даже на информацию министерства ино
странных дел. Получив сведения о движении
вражеской корабельной группы, было принято
решение направить в Ялту минный заградитель «Прут» постройки 1879 г. водоизмещением

5459 тонн в качестве усиления береговой обороны, на борту которого находилась половина
имеющихся мин.
Планировалось вывести навстречу неприятелю основу кораблей Черноморской эскадры. Но
28 октября штаб Черноморского флота получил
приказ не реагировать на провокации, не вступать с противником в боевое соприкосновение,
тем самым, не опережая события, решать задачи
по степени их поступления. Штабисты не могли себе представить, что вражеский удар будет
нанесён по Одессе и Севастополю.
29 октября 1914 г., в 5 ч. 30 мин., броненосный
крейсер «Гебен» был обнаружен наблюдателями
с мыса Сарыч. Продолжая движение, корабль
включил прожектор, свет от которого был воспринят как луч с минного заградителя «Прут»,
возвращавшегося в Севастополь. О появлении
противника доложили и с наблюдательного
поста мыса Лукулл. При этом был получен доклад командиров тральщиков, проводивших
контрольное траление мин южного фарватера,
о встрече с неизвестным кораблём.
В результате, не встречая сопротивления,
«Гебен» прошёл за тралом миноносцев и в 6 ч.
33 мин. с дистанции 40 кабельтовых (8200 м) открыл огонь по Севастополю. В ответ стали стрелять береговые батареи и орудия линкора «Георгий Победоносец». Бой длился около 18 мин., за
которые «Гебен» выпустил по кораблям и при-

Линкор «Гебен»
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чалам Севастополя 59 снарядов. Из них было
израсходовано 47 единиц калибра 228 мм и 12
боеприпасов калибра 152 мм. Два снаряда попали в позиции береговой артиллерии, остальные
упали в районе госпиталя и угольных складов.
За это время орудия береговых батарей выстрелили 360 снарядов 243-мм и 280-мм калибров.
Устаревший линкор «Георгий Победоносец», в
условиях густого тумана, смог сделать всего несколько выстрелов. Большинство боеприпасов
было потрачено впустую, хотя береговые наблюдатели зафиксировали три попадания во вражеский крейсер. В 6 ч. 50 мин. «Гебен» прекратил стрельбу и вышел из боя. Наблюдательный
пост на мысе Лукулл доложил, что вражеский
корабль, набирая скорость, поспешно уходит.
В этот момент минный заградитель «Прут»,
возвращаясь в Севастополь, направился прямо
на германский корабль. Для исправления ситуации последовал приказ командиру 4-го дивизиона эсминцев о поддержке «Прута» всеми
имеющимися средствами.
Командир дивизиона капитан 1-го ранга
В. Трубецкой на головном эсминце «Лейтенант
Пущин» пошёл на выручку «Пруту», на котором
находились 710 мин. Но тут появился «Гебен»
в сопровождении двух эсминцев. В. Трубецкой
принял решение атаковать противника, который
в ответ открыл огонь из шести орудий и на четвёртом залпе попал в эсминец «Лейтенант Пущин». Корабль получил большую пробоину и
стал тонуть. Из-за огня «Гебена» другие эсминцы
так и не смогли подойти ближе на необходимую
дистанцию, прекратили атаку и ушли в сторону.
В 7 ч. 35 мин. германский крейсер открыл
огонь по минному заградителю «Прут», который принялся отстреливаться, но не смог достать противника. На нём сразу возник сильный
пожар. Несколько раз попав в русский заградитель, «Гебен» через 15 мин. на полном ходу
ушёл в сторону мыса Сарыч. Один из турецких
эсминцев обстрелял повреждённый «Прут», посылая снаряды в то место, где в воде находились
спасательные шлюпки и плавающие моряки его
команды. Из-за сильного пожара и возможного
взрыва минного запаса командир горящего корабля приказал открыть кингстоны. В 8 ч. 40
мин., не спустив военно-морской флаг, минный заградитель «Прут» ушёл под воду. Часть
моряков была спасена подошедшей подводной
лодкой «Судак». В результате боя из экипажа
заградителя погибли 25 матросов, судовой священник, мичман и лейтенант [4, c. 337].
Ещё более странно выглядит история прорыва двух турецких миноносцев в Одесский порт.

По официальным сообщениям, 29 октября
1914 г., в 3 ч. ночи, турецкие эсминцы «Муавинет» и «Гайрет» совершенно беспрепятственно
вошли в Одесский порт, открыли огонь по стоящим кораблям, портовым причалам и складам.
Эсминец «Гайрет» торпедировал канонерскую
лодку «Донец», которая быстро затонула. Вторая канонерская лодка, «Кубанец», получила
повреждения. Помимо этого повреждения получил минный заградитель «Бештау» и четыре
торговых судна. Значительные разрушения произошли на объектах нефтехранилища и в районах города, прилегающих к порту. Под ответным огнём канонерской лодки «Кубанец» в 4 ч.
30 мин. турецкие эсминцы ушли. А на подступах к Одессе турецкий минный заградитель
«Самсун» выставил 28 мин, от которых в тот
день погибли пароходы «Ялта» и «Казбек».
В действительности турецкая атака на Одессу
не сопровождалась столь победоносным стечением обстоятельств. 27 октября 1914 г. германотурецкие корабли покинули якорные стоянки и
отправились на север и северо-запад. В 17 ч. с
крейсера «Гебен» три раза был передан приказ:
«Сделайте всё возможное во имя Турции. Всем
кораблям: все боевые действия являются секретными. То же самое относится к действиям
после боя». После этого командиры германских
и турецких кораблей получили право на вскрытие секретных пакетов, в которых были обозначены задачи будущей операции.
По плану, для экономии малого запаса
угля, эсминцы «Муавенет» и «Гайрет» половину пути к Одессе должен был вести угольный
буксир «Ирминчару». При этом максимальная
скорость движения составила не более шести
узлов (11,1 км/ч). Дальше эсминцы пошли самостоятельно и подошли к Одессе раньше срока, нарушив план операции. Что происходит
в портовой акватории и городе, экипажи не
знали. Они не имели чёткого представления и
о системе портовой и рейдовой охраны. Столь
неожиданному прорыву противника способ
ствовала обыкновенная случайность. Из порта,
который был погружён во мрак, в этот момент
выходили два торговых судна, первое из которых включило огни. Турецкие эсминцы тоже
включили ходовые огни и разошлись с русскими пароходами курсом движения. Пост береговой обороны заметил вражеские корабли и
сразу сообщил об этом портовому руководству,
которое не отреагировало на угрозу, приняв
свет за огонь уходящих в море торговых судов.
В результате, турецкие эсминцы вошли в портовую акваторию.
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Эсминец «Гайрет» заметил канонерскую
лодку «Донец», стоявшую слева от входа в порт,
и с расстояния в 80 м выпустил в неё торпеду.
Вахтенный офицер канлодки заметил противника, бросился к левому 152-мм орудию, но
не успел выстрелить. «Донец» получил большую пробоину и стал быстро тонуть с креном
на левый борт. Эсминец «Муавенет» двинулся к Военному молу, но в темноте напоролся
на портовый буксир № 2, который на полной
скорости направился к погибающему «Донцу».
Удар оказался настолько сильным, что турецкий корабль накренился, а портовый буксир
буквально протащило вдоль всего его борта.
В суматохе столкновения вражеский экипаж
включил прожектор и закидал буксир ручными гранатами, от взрыва которых погибли два
русских матроса.
«Муавенет» направился на торпедирование
второй канлодки «Кубанец», но из-за столкновения выпустил в её сторону всего несколько
снарядов. Из-за попаданий турецких снарядов
на «Кубанце» заклинило правое 152-мм орудие,
которое единственное в такой ситуации могло
стрелять по эсминцу, который прошёл в Нефтяную гавань и поджёг береговые сооружения.
Команда эсминца «Гайрет» не сразу сориентировалась в ночной темноте. Подойдя к Восточному молу, корабль включил прожектор и
попытался отыскать минный заградитель «Бештау». Под огнём эсминца командир заградителя приказал не стрелять в ответ, рассчитывая,
что «Бештау» будет воспринят как обыкновенное торговое судно. Маскировка удалась, и турецкий эсминец задним ходом стал отходить,
по пути потопив угольную баржу. При отходе
«Гайрет» попал под обстрел канонерской лодки
«Кубанец» и быстро ушёл из портовой акватории. С канлодки обстреляли и эсминец «Муавенет». В 4 ч. 20 мин. два турецких эсминца
встретились в открытом море и легли на курс
к турецким берегам. Пока противник почти
беспрепятственно действовал в Одесском порту, турецкий линейный заградитель «Самсун»
установил на его подходах линию заграждений
из 28 мин [5, 88].
В 4 ч. 15 мин. с дежурного парохода Русского
общества пароходства и торговли открытым текстом было передано в Севастополь следующее:
«Турецкий миноносец взорвал «Донец», ходит в
Одесском порту и взрывает суда». Получив сообщение, командующий Черноморским флотом
А. Эбергард объявил боевую тревогу.
Многие историки неоднократно обсуждали
вопрос карьерного роста адмирала А. Эбергар-

да. Профессиональные качества командующего охарактеризовал адмирал С. Макаров: «Не
может командовать кораблём в военное время».
А тут эскадра! Потому действия командующего
привёли к опозданиям, расхлябанности и неразберихе. Интересен факт, по которому даже
после оповещения о начале войны, Эбергард не
приказал готовить эскадру к боевым действиям.
Кроме этого, так и не последовало распоряжение о приведении в боевую готовность минноартиллерийского прикрытия подступов к Одессе
и Севастополю, из-за необдуманного приказа по
отправке самого большого минного заградителя
«Прут» в Ялту.
Кроме броненосного крейсера «Гебен» в ударе принял участие германский лёгкий крейсер
«Бреслау». Вместе с турецкой канонерской лодкой
«Беркисатвет» корабль обстрелял порт Новороссийска, разрушив нефтехранилища. Возникшие
пожары и разливающаяся нефть уничтожили 14
судов. В 6 ч. 30 мин. турецкий крейсер «Гамидие»
напал на Феодосию и разрушил портовые и железнодорожные склады [9, 432].
В ответ на пиратские действия германо-турецкого флота послы стран Антанты от имени
правительств предъявили Турции ультиматум, в
котором потребовали публично осудить деяния
кораблей-пиратов на государственном уровне.
Невыполнение ультиматума означало крупномасштабную войну.
31 октября 1914 г. Российская империя, наконец, объявила себя в состоянии войны с Турцией, и в тот же день представители посольств
Франции и Великобритании покинули турецкую землю. 3 ноября корабли стран Антанты
«Индомитейбл», «Индефатигейбл», «Сюферен»
и «Верите» обстреляли турецкие форты «Седдюлбакер», «Эртогрул», «Кумкале» и «Орнания»
на азиатском и европейском берегах Турции.
Хотя фортовые строения почти не пострадали,
их гарнизоны понесли потери в 150 человек убитыми. По результатам действий эскадры союзников 5 ноября 1914 г. официальные круги Османской империи объявили войну Франции и
Великобритании, а уже 12 ноября Турция вступила в боевые действия со всеми государствами
Антанты [1, c. 247–249].
Здесь возникает целая череда вопросов. Почему в такой ситуации пострадавшая Российская империя так долго медлила с адекватными мерами? Почему министр иностранных дел
С. Сазонов не предпринял конкретных дей
ствий? Принято считать, что министр всячески пытался выиграть время и перенести начало
войны с Турцией на 1917 г.
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Характерным примером более энергичной
реакции служат действия российских министерств на нападение японских миноносцев на
крепость Порт-Артур в 1904 г., когда войну Японии Россия объявила на следующий день после
произошедших событий.
Помимо заявления России, в тот же день её
войска в составе Кавказского фронта перешли в
наступление, нанеся турецким частям крупные
потери.
Германо-турецкие атаки на российские порты и действия линейного броненосного крейсера
«Гебен» сразу нарушили господство кораблей
эскадры в Чёрном море. А в её рядах находились
5 линейных кораблей, представлявших грозную
силу.
Для разбора вопроса необходимо рассмотреть
историю кораблестроения.
Броненосные крейсеры появились в середине
XIX в., будучи весьма неуклюжими и тихоходными кораблями. К концу XIX — начале XX в.
они разделялись на броненосцы береговой обороны и эскадренные броненосцы. В преддверии
Первой мировой войны (1914–1918 гг.) появился
новый тип броненосцев — «линейный корабль»
или сокращённо «линкор». Они стали дальнейшим развитием тяжёлых кораблей, но с большим водоизмещением, бронезащитой и лучшим
вооружением. Но не все государства мира, по
материальным соображениям, могли позволить себе строительство такого флота. Многие
страны называли устаревшие броненосцы линкорами. Так, Россия просто приписала самые
мощные корабли Черноморского флота в разряд
новейших конструкций. На практике экипажу
«Гебена» не было причин опасаться.
Против германских десяти 280-мм орудий
пять русских «линкоров» могли противопоставить шестнадцать 305-мм пушек. «Гебен»
развивал максимальную скорость до 27 узлов
(50 км/ч), а русские корабли двигались со скоростью всего 18 узлов (33 км/ч). Стоит признать,
что по тактико-техническим характеристикам
германский броненосный крейсер превосходил
самые мощные корабли Черноморского флота в
отдельности. К этому можно присоединить выучку экипажа и талант командования [8, c. 169].
Ровно через год после пиратской атаки на Севастополь, в густом тумане, «Гебен» внезапно
столкнулся с пятёркой российских броненосцев. Их командование несколько растерялось,
и корабли не были построены в боевую линию.
В то время существовала система, по которой
адмирал командовал ходом всего сражения, а
ведением огня руководил отдельный офицер с

обязанностями старшего артиллериста. Последний находился на корабле, следующем за флагманским броненосцем. При неожиданном появлении «Гебена» флагман «Святой Евстафий»
загородил собой цель, помешав определению
дистанции для стрельбы. Воспользовавшись сумятицей, германский крейсер стал уходить на
максимальную дистанцию досягаемости пушек
броненосцев. Но тут командующий приказал
открыть огонь. С расстояния в 40 кабельтовых
(7,315 км) снаряды «Святого Евстафия» попали
в цель. Боевое построение броненосцев выправилось с последующим залпом из всех носовых
орудий на дистанцию в 60 кабельтовых (11 км).
В ответ «Гебен» достиг нескольких осколочных
попаданий в броненосец «Святой Евстафий» и,
набирая скорость, ушёл.
Вторая встреча «Гебена» с броненосцами
произошла в мае 1915 г. Бой шёл на предельной
дистанции в 90 кабельтовых (16,5 км). В нём снова отличился броненосец «Святой Евстафий»,
три раза попав в германский крейсер, после чего
последний уклонился от боя. Попадания на этот
раз оказались более серьёзными, и некоторое
время германский крейсер не выходил в море.
В декабре крейсер опять вышел в поход и,
поведя преследование группы российских эсминцев, попал под огонь двенадцати 305-мм
орудий, только поступивших на вооружение
линкора «Императрица Екатерина Великая»,
едва ретировавшись.
Через три месяца германское командование вновь послало «Гебен» на обстрел портовых городов восточного берега Чёрного моря.
Но крейсер был вынужден вернуться обратно
из-за сообщения о присутствии линкора «Императрица Екатерина Великая», подстерегавшего
врага на обратном пути. Таким образом, перед
броненосным пиратом возник более сильный
противник. Германский крейсер покинул воды
Чёрного моря и в пиратских набегах на порты
больше не принимал участие [7, c. 265].
В экспозиции «Старая Одесса» Одесского
историко-краеведческого музея представлены
элементы корпуса, матросские тарелки, или
«бачки» с турецкого броненосного крейсера
«Меджидие», рассказывающие об эпизоде,
произошедшем возле берегов Одессы весной
1915 г. [6].
В иллюстрированном художественно-литературном журнале «Искры» за 1915 г. в сопровождении шести фотоснимков была помещена
публикация следующего содержания: «Вечером
21 марта, в Страстную субботу, в Одесском заливе, на расстоянии пушечного выстрела от го-
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рода, взорвался на нашей мине заграждения и
затонул турецкий крейсер «Меджидие». Вместе
с другими судами турецко-немецкой эскадры он
шёл сюда к моменту встречи Светлого празд
ника позабавиться стрельбой по громадному
мирному городу, по храмам, переполненным
молящимся народом. Злой замысел не удался.
После взрыва «Меджидие», остальные хищники, наскоро подобрав с него уцелевшую команду, бежали. 25 мая работы по подъёму «Меджидие» были благополучно закончены, и крейсер
введён в Одесскую гавань. Входивший под Андреевским флагом крейсер был встречен гимном и кликами «ура» с судов. В настоящее время
будет преступлено к починке его и приведению
в боеспособное состояние. Новый русский крейсер строился в Филадельфии, на заводе Крампа, где был заложен в 1901 г. Водоизмещение его
3330 т. Длина — 331 фут (101 м), ширина — 43
фута (13 м), наибольшее углубление равняется
17 футам (5,2 м), контрактная скорость — 22 узла
(41 км/ч). Толщина брони на палубе достигает
50-ти мм. Артиллерийское вооружение «Меджидие» состояло из двух 6-дюймовых орудий
45-ти калибров длинной, 8-ми- 4,7-дюймовых
пушек 37 и 47-мм калибра. Минное вооружение
представлено двумя минными аппаратами. По
официальным сведениям, крейсер «Меджидие»
отныне будет называться в память севастопольского героя «Адмирал Корнилов» [2, c. 346].

Более подробно история крейсера «Меджидие» военно-морского флота Османской империи выглядит следующим образом. Строительство корабля началось в ноябре 1901 г. как
бронепалубного крейсера на заводе «Крамп и
сыновья» в Филадельфии, Соединённые Штаты Америки. Спуск на воду был осуществлён
в июле 1903 г. Название «Меджидие» крейсер
получил в честь турецкого султана Абдул-Меджида I. Тактико-технические характеристики:
водоизмещение 4030 т, длина 105,15 м, ширина 14,5 м, осадка 5,21 м, броневая палуба 101
м, боевая рубка 26 мм, 2 вертикальные паровые
машины тройного расширения, 16 котлов системы Никлосса, мощностью 1250 л.с., скорость
хода 22 узла (40,7 км/ч), дальность плавания 700/
1100 миль (12/22 узла) (22,2/40,7 км), экипаж —
19 офицеров и 249 матросов.
Крейсер участвовал в войне на Балканах.
Там в октябре 1912 г. корабль обстреливал болгарский порт Варна, а в декабре был атакован
греческой подводной лодкой «Дельфин I», но
пущенная торпеда не попала в цель. В 1913 г.
«Меджидие» участвовал в двух сражениях с греческим флотом у Элли и при Лемносе. После
подрыва на минах при попытке обстрела Одессы
корабль был торпедирован эсминцем охранения. 9 июня 1915 г. крейсер был поднят и отбуксирован для ремонта в Одессу, а 25 февраля
1916 г. введён в состав Черноморского флота,

Крейсер «Меджидие»
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получив новое название «Прут», а не «Адмирал
Корнилов». Артиллерию крейсера отправили на
усиление береговой обороны Одессы, заменив
на десять 130-мм орудий Б-7 с так и не достроенного дредноута «Император Александр III».
В составе Черноморского флота корабль участвовал в Трапезундской наступательной операции с 25 февраля по 18 апреля 1916 г. 29 декабря 1917 г. «Прут» включили в ряды Красного
Черноморского флота, а 1 мая 1918 г. корабль,
находившийся в Севастополе, был захвачен германскими войсками и передан Турции. Во время последующего распада Османской империи
крейсер, как и другие корабли турецкого флота
был интернирован в воды Мраморного моря и
вернулся обратно в 1925 г. С 1925 по 1927 г. после
капитального ремонта крейсер служил в составе
военно-морских сил Турции, в которых в 1940 г.
стал учебным кораблём, а через 7 лет был списан
[9, c. 387].
Что касается снятого в 1915 г. вооружения
«Меджидие», то орудия, как уже упоминалось,
были посланы на усиление береговой обороны
Одессы. По всей вероятности, пушки стали
основой 21-й береговой батареи с установкой
на берегу мыса «Е», ныне мыс «Одесса-Северный». Именно эта береговая батарея во второй
половине августа 1941 г. сдерживала части 4-й
румынской армии в Восточном секторе обороны города, а 30 августа была взорвана личным
составом, влившимся в ряды 1-го полка морской
пехоты полковника Я. Осипова [9, c. 497]. Кадры
наведения орудий 21-й береговой батареи можно
увидеть в документальном тридцатиминутном
фильме об Одессе 1935 г.
Какие выводы можно сделать на примере
произошедших событий? Боевые действия в
водах Чёрного моря для Российской империи
начались неожиданно. Черноморский флот, в

целом, был застигнут врасплох. Только отсут
ствие превосходства в огневой мощи и распыление сил не дали германо-турецкому флоту
захватить инициативу. Наверное, одной из
главных причин такого начала боевых дей
ствий можно назвать опасение верховного командования спровоцировать войну с Турцией.
К этому следует добавить отсутствие инициативы у командования Черноморским флотом.
Но, оправившись от поражения, российские эсминцы под прикрытием линкоров 4–7 ноября
1914 г. поставили на подходе к Босфору обширные минные поля, а за время всей войны было
установлено тринадцать тысяч мин. Линкор
«Ростислав», крейсер «Кагул» и шесть эсминцев
обстреляли турецкий берег около Зунгулдака,
уничтожив угольные склады и два турецких
крейсера. По пути возвращения эскадра потопила три турецких тральщика, взяв в плен 200
чел. из их экипажей. 15–18 ноября корабли произвели обстрел Трапезунда и, выйдя на поиск
вражеских кораблей, встретилась с германским
крейсером «Гебен», заставив его ретироваться.
С трудом Черноморский флот стал выравнивать
положение, избавляясь от постыдных недочётов. Для разведки путей движения противника
стали применяться эсминцы, гидросамолёты,
повысилась эффективность разведывательной агентуры. С начала января по конец марта
1915 г. эскадра флота совершила девять боевых
походов с обстрелом турецких берегов. Было
уничтожено несколько десятков турецких пароходов, парусных судов с военными грузами.
Подводные лодки Черноморского флота стали
эффективно патрулировать район Босфора. Был
образован Батумский отряд кораблей в составе
5-го дивизиона таких эсминцев, как «Завидный», «Заветный», «Звонкий» и «Зоркий». 28
марта 1915 г. Черноморская эскадра впервые об-
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стреляла и нанесла бомбовый удар по укреплениям Босфора, используя гидроавиатранспорт
«Николай I» с пятью гидросамолётами на борту
[4, c. 364]. Германский адмирал В. Сушон считал, что нанесением нового удара по Одессе он
уничтожит сосредоточение русских десантных
частей для захвата Босфора. План операции
предусматривал под прикрытием крейсеров
«Гебен» и «Бреслау» атаковать Одесский порт с
помощью крейсеров «Меджидие» и «Гамидие»
при поддержке четырёх эсминцев. И вроде бы
план был обречён на успех. Но противник не
оценил минные заграждения, на которых и подорвался «Меджидие» в 6 ч. 40 мин. 21 марта
1915 г. Российские корабли вышли на перерез
противнику, германо-турецкая группа не приняла бой и скрылась. Местонахождение отряда
вражеских кораблей впервые было обнаружено
с помощью разведки гидроавиации.
В целом, Черноморский флот доказал своё
превосходство. С появлением новых подводных
лодок, и минного заградителя «Краб», командование получило возможность перерезать мор
ские коммуникации врага. В начале подводные
лодки вели позиционное дежурство, ожидая
корабли неприятеля. С лета 1915 г. стал применяться крейсерский метод, при котором подводные лодки патрулировали определённый район
моря, сменяя друг друга по очереди.
Применялась практика взаимодействия подлодок с эсминцами, повысившая результаты

блокады Босфора и угольных районов Турции.
Во второй половине войны германское командование перебросило на Чёрное море новейшие
подводные лодки типа «U», которые принялись
торпедировать торговые суда и даже санитарные
транспорты, несмотря на большие красные кресты на их бортах. Кроме надводных кораблей, в
борьбу с ними вступили и подводные лодки Черноморского флота. Понеся значительный урон,
германские подводники были вынуждены прекратить войну в водах Чёрного моря [7, c. 466].
Как видно из приведенного материала, Черноморский флот смог выйти победителем в
войне 1914–1918 гг., чего нельзя сказать о сухопутных войсках Российской империи, как
и об огромном государстве в целом. Начиная
с конца февраля 1917 г. империя погрузилась в
хаос, усиленный переворотом большевиков и
последующей гражданской войной.
Из событий внезапного нападения германо-турецких кораблей 29 октября 1914 г. в июне
1941 г. главное командование Военно-Морскими
Силами СССР сделало выводы и поздно ночью
22 июня 1941 г., несмотря на категорический
запрет И. Сталина не отвечать на провокации
потенциального противника, привело в готовность номер один все корабли Черноморской
эскадры, береговые батареи, противовоздушную оборону, главные базы флота, тем самым
встретив нападение врага во всеоружии. Но это
уже другая страница истории.
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Ю. А. Клімчук

Одесити в італійському русі Опору
в роки Другої світової війни
У статті йдеться про участь одеситів у партизанських формуваннях на території Італії під час Другої
світової війни в 1943–1945 рр. Зібрані матеріали мають пролити світло на маловідомі воєнні біографії одеситів, які разом із представниками інших європейських народів зробили свій неоціненний внесок у боротьбу
проти фашизму.
Ключові слова: одесити, Друга світова війна, антифашистський рух Опору, Італія, м. Імперія, бригада
«Ніно Франкі», медаль «За військову доблесть».

Актуальність даного дослідження полягає в
тому, що тема руху Опору проти нацистського
поневолення у країнах Європи в роки Другої
світової війни, участі в ньому українців, у тому
числі й одеситів, поки що не знайшла достатнього висвітлення в науковій літературі й потребує підвищеної уваги з боку істориків і крає
знавців. Особливо такі дослідження актуальні
на сучасному етапі розвитку в контексті європейської інтеграції нашої держави та боротьби
за державну незалежність України.
Аналіз документальних джерел і наукової літератури засвідчує, що в уярмлених окупантами
країнах Європи з самого початку війни розгорнулася визвольна, антифашистська боротьба.
Вона мала різні форми і методи; характеризувалася участю в ній різних верств населення,
представників політичних партій, організацій
і різних віросповідань. У країнах фашистського
блоку умови для антифашистського руху були
виключно складними, оскільки маріонеткові
уряди встановили в них окупаційні режими і
жорстоко придушували будь-які прояви опозиції. Проте і в цих країнах внаслідок низки
поразок фашистських військ у 1943 р. рух Опору набув масового характеру та широкого розмаху, зокрема, у Франції, Югославії, Польщі,
Чехословаччині, Албанії, Греції, Бельгії, Данії,
Норвегії та інших країнах Європи.
Так, вихідним моментом для розвитку італійського руху Опору послужила висадка англоамериканських військ на о. Сицилії 10 червня
1943 р. Вслід за цим, 25 липня, в Римі відбувся державний переворот, у результаті якого на
місце усуненого Б. Муссоліні до влади прийшов
© Клімчук Ю. А., 2016

уряд Бадольо, який прагнув вивести Італію з
війни. Звісно, що це не влаштовувало гітлерівське командування, оскільки робило уразливими південні кордони Німеччини та ставило
під удар панування вермахту в Західній Європі.
Тому вже на початку вересня німецька армія під
командуванням Кессельрінга окупувала Італію,
роззброїла італійську армію і відновила Муссоліні при владі. Майже водночас союзницькі
війська вийшли на рубіж між Неаполем і Римом,
а країна виявилася розділеною на дві частини
[11, арк. 1].
В окупованій частині спалахнула партизанська національно-визвольна війна. В італійському русі Опору були представлені дві головних
сили: комуністи, що створювали ударні партизанські бригади імені Гарібальді, і більш помірковані партії — соціалістична і Партія дії,
які створювали свої збройні формування [10].
У поширеній в міжнародній мережі Інтернет
інформації справедливо наголошується, що
керівництво рухом Опору, який розгорнувся
у Північній і Середній Італії, котрі були окуповані нацистськими військами, здійснювали
комітети національного визволення, що складалися переважно з представників демократичних
партій. Деякі гірські райони Італії були очищені
від окупантів і перетворені на своєрідні партизанські республіки, де повновладними господарями стали партизанські бригади імені Дж.
Гарібальді.
Документи засвідчують, що в формуваннях
обох напрямків італійського руху Опору брали
участь і українці із числа радянських полонених, котрі з’явилися на Апеннінському півост-
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рові на початку 1942 р. Серед них були колишні
військові та цивільні полонені, мобілізовані на
примусові роботи. Основна їх маса потрапила
на італійські землі разом з німецькою окупацією [8]. Зокрема, це були цивільні і військові
полонені з так званих «трудових батальйонів»
військово-будівельної організації Тодта, а також
в’язні трудових таборів при військових заводах.
Важливо наголосити, що в антигітлерівському
русі Опору брали участь також солдати «східних»
легіонів вермахту, насамперед — 162-ї тюркської
дивізії, що складалася з представників середньоазіатських і кавказьких народів. Основний
склад дивізії здався англо-американським військам у районі Падуї після капітуляції німців у
травні 1945 р., проте чимало її вояків перейшла
до союзників або партизанів ще до цього. На територію Італії були введені і деякі інші «східні»
формування, зокрема грузинські.
Ув’язнені трудових таборів використовувалися на підприємствах військової промисловості
та будівельних роботах. Італійське населення
виявляло помітну симпатію до них, приносили
їм продукти та одяг. З часом у таборах з’явились
підпільні комітети, що організовували саботаж
і пропаганду та поступово налагодили зв’язки
і з італійським підпіллям [9]. Прикметно, що
цей рух формувався повсюдно, де були табори
«східних робітників», концтабори для військовополонених тощо.
Довгі роки чимало українців, побоюючись
репресій, приховували факт своєї участі в антифашистському русі за межами СРСР. Часто вони
боролися проти ворога під вигаданими іменами.
В рядах гарібальдійців, яких називали по
імені національного героя Італії Гарібальді, котрі вели боротьбу з фашизмом та нацизмом на
території Італії, були і одесити. В цій боротьбі
чільне місце посіли Іван Поліщук, Олександр
Тіріков та Тимофій Дазеков. Військовий шлях
кожного з них мав свої особливості.
Двадцятичотирирічний Іван Олексійович
Поліщук (бойова кличка Джозеф), родом з
Ананьєва, розділив долю багатьох радянських
військовополонених, вивезених на роботу у
ворожий тил. На початку 1944 р. його, як військовополоненого, було доставлено в Північну Італію. Там потрібні були робочі руки для
спорудження укріплень — очікувався наступ
союзників з півдня. Спочатку Поліщука було
поміщено за колючий дріт в околицях Генуї у
табір Карамані, але незабаром з декількома десятками співвітчизників він опинився в невеликому таборі у Діано-Маріна, на Лігурійському
узбережжі. У таборі він пробув недовго: в липні

за допомогою місцевого населення ув’язнені перебили охорону, захопили зброю і пішли в гори.
Шістдесят радянських громадян створили свій
партизанський загін, який влився в дивізію
«Феліче Кашьоне», що входила в 4-ту бригаду
партизан-гарібальдійців, і отримав назву «Вальтер Беріо». В грудні 1944 р. Іван Поліщук був
включений в склад другого батальйону «Джузеппе Раді» і за хоробрість і розум, яким він був
наділений, переведений в штаб 4-ї бригади «Гуаріні» 2-ї партизанської гарібальдійської дивізії
«Кашьоне» [3, с. 84].
На початку 1945 р. за наказом коменданте
Сімона  — командира 1-ї партизанської зони
Лігурії — Іван Поліщук приєднався до загону
«Пальєрі» — в його складі він брав участь в запеклому бою у Поджальто, де Івану вдалось вкотре
відзначитись: командування відзначило його
в спеціальному наказі, хоробрість і військова
доблесть Джозефа-Поліщука були поставлені в
приклад бійцям 4-ї бригади [5, с. 56].
Вілла Талла — невелике гірське містечко, в
якому протягом кількох місяців базувався загін
Джозефа. Звідси партизани виходили на операції, тут відпочивали в рідкісні дні затишшя.
Будинок, в якому жив Іван, належав Марії Джузеппіне Пізані. Ця зовні стримана, але добра
і сердечна жінка добре пам’ятала свого українського «figlio partigiano» — «партизанського
сина». Тоді, в роки війни, вона, не замислю
ючись, ризикувала заради нього своїм життям.
Одного разу у Вілла Талла нагрянув есесівський патруль. Кілька партизан — Іван Поліщук
в тому числі — були в будинках. Німців без проблем можна було перестріляти через відкриті
вікна, але тоді довелося б йти з села, а жителі —
від малого до великого — зазнали б смертельної
небезпеки: через кілька годин тут «працював»
би каральний загін.
Іван з автоматом вийшов з будинку через зад
ні двері і буквально за спинами есесівців прослизнув до церкви. Через хвилину ковані чоботи
застукали по плитах церковної підлоги. Німці
оглянули притвор, хід на дзвіницю, рушили до
вівтаря. Вхід до ризниці їм рішуче перепинив
священик. У півметрах від нього, за дверима,
стояв Іван Поліщук з автоматом напоготові...
на щастя, все обійшлося.
Останній бій для Джозефа (Поліщука) відбувся 31 січня 1945 р. ... Це був похмурий, важкий для бригади день. Напередодні німці кинули проти партизан декілька до зубів озброєних
гірськострілецьких батальйонів. Тому гарібальдійцям довелося відступити в менш доступні
райони, щоб уникнути відкритого бою. На
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31 січня було призначено важливу нараду командирів і комісарів бригади, місцем зустрічі
обрали закинутий у горах будиночок, що став
тимчасовим штабом для партизан. Прикривати
дорогу до Ні Куні мав загін партизан, серед них
був і Джозеф [6, с. 135–136].
Гітлерівцям стало відомо, що все командування бригади збирається в Ні Куні. І з самого
ранку почався наступ ворога.
Іван Поліщук зі своїми італійськими побратимами кинувся на зустріч карателям, щоб дати
можливість командуванню бригади відійти ще
вільною стежкою. Загін партизан прийняв нерівний бій. Шансів у них не було ніяких. Єдине,
що вони знали, про що думали в ті хвилини — з
усіх сил протриматися хоча б півгодини чи хоча
б двадцять хвилин... [10].
Ще на самому початку бою Іван Поліщук був
поранений в груди. Напруга було настільки великою, що на поранення він не мав часу звертати уваги. Стріляв економно, майже впритул,
проте патронів у трьох автоматних ріжках вистачило ненадовго. Ще дві обойми в пістолеті — на півтори-дві хвилини. Тепер все. Німці
в кількох кроках. Поліщук встав з-за каменю
і, крикнувши «Вперед!», кинувся врукопашну.
Зрешечений кулями Джозеф впав. Озвірілі від
злості окупанти добили його ударами багнетів.
Потім вони кинули його тіло на дно яру, так і не
зумівши вирвати з рук Івана парабелум...
Коли постріли на дорозі припинились, двадцять командирів і комісарів вже спускалися ущелиною — стежку вдалось такою ціною зберегти
вільною. Ось так героїчно загинув одесит Іван
Поліщук зі своїми італійськими побратимамипартизанами [6, с. 138].
В працях італійських та радянських дослідників та в міжнародній мережі Інтернет є чимало згадувань про подвиг нашого співвітчизника Івана Олексійовича Поліщука. Італійський
народ із самого закінчення війни пам’ятає та
вшановує пам’ять тих, хто ціною власного життя бив ворога на італійській землі. Ми ж дізнаємося про наших героїв лише через десятиліття. У фондах Одеського історико-краєзнавчого
музею зберігаються почесна грамота та золота
медаль Івана Поліщука (Джозефа), якими він
був нагороджений (посмертно) в м. Імперія на
честь 24-ї річниці звільнення території Італії
від німецько-фашистських загарбників [1; 2].
Цю високу італійську нагороду Івана Поліщука урочисто передала міська рада м. Імперія
голові Одеської міської ради ще 4 жовтня 1969 р.
за допомогою екіпажу судна «Горизонт» і впродовж п’яти років вона зберігалась у колишньо-

му партійному архіві Одеської області (нині це
структура Державного архіву Одеської області). В
1974 р. вона була передана на зберігання до фондів Одеського історико-краєзнавчого музею. На
жаль, до останнього часу жодної інформації про
місцезнаходження нагородного листа і бойової
нагороди українського учасника італійського
руху Опору не було. І все-таки справедливість
вдалось відновити. Тепер планується розміщення
нагород І. Поліщука в експозиції музею.
Легендою оповите ім’я тодішнього студента Одеського університету Олександра Никифоровича Тірікова як учасника італійського
Опору в складі гарібальдійських з’єднань в
Лігурії. У листі начальника генерального партизанського штабу Міро Кроче повідомлялося,
що після полону Олександр Тіріков побував у
концентраційних таборах на території Німеччини, Румунії, Угорщини та Італії. Поблизу
села Нові Лігуре він встановив зв’язок з італійськими партизанами і втік до них у гори,
згодом організував втечу ще одинадцяти своїх
товаришів [7, с. 73].
З розповіді Джованні Лазанья (Карло), заступника командира одного з підрозділів бригади «Ореста», що входила до складу партизанської дивізії «Пінан Чікеро»: «Їх було дев’ять,
одягнених у лахміття і смертельно втомлених
людей, коли вони з’явилися в бригаді. Один
трохи говорив по-італійськи» — «Саша Тіріков
з Одеси» — представився він і потім назвав решту — «Онуфрій, Опанас, Віктор, Василь, Сергій, Іван, Степан». Дев’ятий — великого зросту, русявий хлопець сам виголосив своє ім’я та
прізвище: чітко Федір і потім не розбірливо, що
було сприйнято музичним італійським вухом як
«Поетан»» (в майбутньому Герой Радянського
Союзу та Національний герой Італії Федір Полєтаєв. — Ю. К.) [10].
Чуйність, великодушність, розум і мужність
Олександра Тірікова завжди викликали повагу
серед італійських воїнів. Він швидко засвоїв
італійську мову, подружився з товаришами по
зброї та ходив з італійськими побратимами на
найнебезпечніші завдання, за що отримував подяки від командування.
Та ось настав роковий день…
Якось жителі селища Рівальта Скрівія повідомили гарібальдійців, що один з оберлейтенантів німецького гарнізону готується
відзначити свій день народження. Вказали дім.
Компанія збиралася виключно офіцерська. Було
вирішено взяти гітлерівців. На завдання мала
вийти група з чотирьох чоловік. Один з них повинен був володіти німецькою мовою. І ним став
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Саша Тіріков, що непогано говорив німецькою
і італійською мовами.
Партизани вийшли з лісу. Попереду рівнина.
У вказаному жителями селища будинку яскраво
горіло світло. До будинку дістались непомітно.
Сашко перебігає двір. Підіймається східцями.
За дверима чути сміх та п’яні голоси.
Партизан рвучко відчиняє їх і кричить:
«Руки вгору!»…
Вмить настає тиша…
«Зброю!» — командує Тіріков.
Сім переляканих офіцерів починають кидати зброю. І раптом — постріл. Сашко падає.
В кімнату вриваються партизани і стріляють,
не шкодуючи патронів. Жоден з фашистів вже
не ворушиться. Гарібальдійці схиляються над
побратимом. Але Тіріков вже був мертвий. Куля
влучила йому в голову. Так, в лютому 1945 р.
в Рівальта Скрівія загинув Олександр Тіріков
(Саша). Він був бійцем загону «Ніно Франкі» і
посмертно нагороджений срібною медаллю «За
військову доблесть» [4, с. 96–97].
Потім один за одним загинули і всі інші, від
колишньої «відважної дев’ятки» не залишилося
нікого…
Неподалік від містечка Канталупо, на скелі,
що нависає над кам’янистою дорогою, є велика
пам’ятна дошка загиблим патріотам, які бороли ворога в даній місцевості та яка завжди

прикрашена свіжими квітами, що приносять
вдячні своїм батькам, дідам місцеві жителі. Тут
значиться і прізвище Саши Тірікова…[4, с. 73].
Також приємно відзначити, що місто-герой
Одеса є побратимом міста-героя Генуї або,
як кажуть італійці, «città gemella» — «містоблизнюк».
У бригаді «Пізакане», що налічувала близько
3,5 тис. осіб і входила до дивізії «Беллуно» та
діяла біля м. Венеція, боровся Тимофій Дазеков із Одеси [3, с. 188]. Його підрозділ діяв на
правому березі р. Праве, а також у провінціях
Тревізо і Удіне.
Отже, вивчення наукової літератури і джерел
засвідчує, що одесити брали участь у боротьбі з гітлерівськими загарбниками не лише на
території України і СРСР загалом, а й у європейському русі Опору, зокрема і в Італії. Своїми звитягами, життям і кров’ю вони вписали
яскраву сторінку в Перемогу над окупантами.
Водночас ця проблема потребує всебічного дослідження. У подоланні цих труднощів велику
роль може відіграти здійснення регіональних
досліджень, які б ґрунтувалися на узагальненні
попередніх напрацювань, використанні нових
підходів і комплексному об’єктивному дослідженні. Наразі існує гостра потреба у вільних
від стереотипів дослідженнях, підкріплених
новими масивами історичних джерел.
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Odessa citizens in the Italian resistance movement during the Second World War
Y. Klimchuk
The article studies the participation of the Odessa citizens in partisan units based in Italy during the World War
II in 1943–1945. Featured materials aim to cover the little-known military biographies of Odessa citizens, whose
contribution to the fight against Nazism, together with representatives of other European nations, is invaluable.
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Одесский трамвай в годы оккупации (1941–1944 гг.)
Статья посвящена изучению функционирования трамвая в Одессе в 1941–1944 г., основным источником
выступает периодическая печать города. Рассматриваются как технические, так и социальные аспекты
функционирования трамвая в годы оккупации.
Ключевые слова: Одесса, трамвай, оккупация.

История одесского трамвая насчитывает более чем сто лет. Одесский трамвай был построен
по проекту бельгийского общества. 26 апреля
1882 г. была открыта линия парового трамвая,
в целом соответствующая нынешнему 18 маршруту. Протяженность линии составляла 4605
саженей, или 9,8 км. Вдоль линии было установлено 16 станций, нумерация которых впоследствии стала общепринятой для всех видов
городского транспорта. Паровой трамвай был
закрыт в 1913 г., но впоследствии работал в период 1920–1922 гг.
Проект электрического трамвая был утверждён Одесской городской думой в 1908 г. Тогда же и
началось строительство. Первые линии были пущены в 1910 г. Новое строительство, в основном,
было сконцентрировано на контактной сети и
тяговых подстанциях, потому что основная масса линий проходила по существующим линиям
конки, принадлежащим тому же бельгийскому
обществу. Как и линии конки, трамвайные линии не имели номеров. Были только названия,
которые совпадали с названиями улиц, по которым проходили трамвайные маршруты.
До революции происходило бурное строительство новых маршрутов и линий электрического трамвая. В период Гражданской войны трамвай ходил неравномерно, и к 1920 г.
трамвайное сообщение было практически
прекращено в связи с отсутствием запчастей,
обслуживающего персонала и электроэнергии.
Восстановление трамвайного хозяйства началось в конце 1921 г.
В 1927 г. в основном закончено восстановление трамвайной сети в том виде, в котором
она была построена до революции. Протяжённость путей составляла к концу 1927 г. 257,5 км
одиночного пути, работало 32 маршрута, парк
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составлял 242 моторных и 59 прицепных вагонов, кроме того на балансе было 46 специальных вагонов. По числу вагонов, длине путей,
количеству перевезенных пассажиров и валовому доходу одесский трамвай занимал четвёртое место в стране после Москвы, Ленинграда
и Харькова. В целом конец 1920-х гг. стал для
одесского трамвая периодом расцвета, с начала
1930-х гг. с началом перехода на стандартную
(«широкую») колею началось уменьшение маршрутов и направлений.
Период функционирования трамвая в годы
войны слабо отражен в научных и научно-популярных работах, поэтому автор позволит
себе сосредоточить свое внимание на периоде
1941–1944 гг., главным образом основываясь на
материалах периодических изданий, которые
являются одним из наиболее полных и доступных источников по истории Одессы периода
оккупации.
Начало оккупации и восстановление
трамвайного сообщения
Не прошло и месяца со дня начала румын
ской оккупации Одессы, как трамвайное сообщение было восстановлено. «Одесская газета»
за 5 ноября 1941 г. писала: «У здания трамвайного парка на Водопроводной улице состоялось
торжественное открытие движения восстановленного одесского трамвая» [37]. Инициаторами
возобновления движения стали «энтузиасты из
старых служащих», сообщала «Одесская газета».
По словам анонимного автора статьи, служащие
одесского трамвая, несмотря на приказ «уничтожить [подвижной] парк и оборудование», отказались его выполнять и «сохранили для Одессы свое детище» [31].
Уже на конец ноября 1941 г. в Одессе курсировало 11 поездов, 20 находилось в ремонте.
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Однако стабильности в трамвайном сообщении
не было в связи с ограниченной выработкой
электроэнергии. Подчеркивалось, что полностью исправными для эксплуатации остались
маршруты № 15, 17, 18, 23 и 29. Примерно через
полмесяца карта маршрутов расширилась за
счет прибавления 2-го, 12-го и 28-го маршрутов. Кроме того, шла подготовка к пуску трамваев по маршрутам № 10 и № 11 со Старосенной площади до Ближних и Дальних Мельниц,
а также маршрута № 7. Более того, дирекция
одесского трамвая озаботилась и снабжением
своих сотрудников, открыв столовую для рабочих предприятия [18].
В начале марта 1942 г. в «Одесской газете»
был опубликован обширный материал под названием «Обзор деятельности Одесского муниципалитета с 17 октября 1941 года до 1 марта
1942 года». В нем был раздел о восстановлении и
функционировании трамвая в Одессе. Так, становится известно, что из 400 имеющихся вагонов 120 уже приведены в порядок, трамвайные
линии приведены в надлежащее состояние за
исключением находящихся на Пересыпи («ныне
залитых водой», отмечают авторы записки) [17].
Самой большой проблемой стали сильно изношенные электрические кабели.
Затем информация о функционировании
трамвая появляется в контексте перевозки пассажиров в дни пасхальных праздников. Так, за
два дня — 6 и 7 апреля 1942 г. одесский трамвай
перевез 20 тыс. пассажиров, при этом подчер-

кивалось, что функционирует лишь пять маршрутов — № 2, 12, 18, 23 и 29 [30].
К концу весны была увеличена подача элек
троэнергии до 700 кВт., в связи с чем увеличилась
и частота подачи вагонов, что позволило увеличить количество пассажиров до пиковой цифры
100 тысяч в день 10 мая 1942 г. [28]. В начале лета
количество маршрутов было расширено до девяти с 39 вагонами на них. Движение одесский
трамвай начинал в половине шестого утра и продолжал свою работу до восьми вечера. Однако
уже в конце июня, с тем чтобы персонал «своевременно возвращался домой», срок прекращения работы сдвинули на полчаса, таким образом,
работа трамвая заканчивалась в 19.30 [20].
Трамвай был весьма доходным видом транспорта, только за 3 июня выручка составила 7 200
марок [24]. Правда, существовали проблемы с
пуском линий маршрутов № 6, 8 и 9. Это было
связано с тем, что на Пересыпи не были устроены мосты через каналы, которые служили для
отвода вод из Куяльницкого лимана в море.
Середина июля 1942 г. принесла некоторые
изменения в работу одесского трамвая. Была
поднята цена проезда до 25 пфеннигов за пассажироучасток и 1 марки — за грузоучасток [19].
Кроме того, в этом месяце осуществлялись работы на городской электростанции, в связи с
чем было обнародовано заявление, что будут
ходить только 12 пар поездов по основным маршрутам, но «в понедельник, как и обычно, будет
работать 40 пар поездов» [19].

Трамвайное движение
Номер трамвайного
маршрута

1
2
6
10
11
12
13
15
18
21
23
24
28
29
[39; 40]

Конечные точки движения

Куликово поле — Херсонская больница
Ж. д. вокзал — Пересыпь
Пересыпь
Ж. д. вокзал — Ближние Мельницы
Ж. д. вокзал — Джутовая фабрика
Большой вокзал — Пересыпь
Ж. д. вокзал — Аэродром
Тираспольская пл. — Новая Больница
Куликово поле — Большой Фонтан
Тираспольская пл. — Застава
Куликово поле — Цирк
Греческая пл. — Ланжерон
Куликово поле — Старая больница (через Старопортофранковскую)
Люстдорф
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Количество вагонов на маршрутах трамвая
Номер
трамвайного
маршрута

Количество вагонов

1
3 двойных вагона
2
1 вагон
10
1 вагон
11
2 двойных вагона
12
2 двойных вагона
13
1 двойной вагон
15
3 двойных вагона
17
4 двойных вагона
18
3 двойных вагона и 5 прицепов
21
2 двойных вагона
24
2 двойных вагона
28
2 вагона и 4 прицепа
29
2 вагона и 2 прицепа
[41]
В сводке от начала сентября было отмечено,
что наибольшей популярностью пользовались
маршруты, которые связывали город с пляжами «Аркадия» и «Ланжерон». Новшество осени
1942 г. — начало эксплуатации грузовых вагонов
и площадок для перевозок грузов «от государ
ственных учреждений и частных лиц» [23].
Не минули трамвай в годы оккупации и техногенные и природные катастрофы. Так, между
12-й и 13-й станциями Большого Фонтана «имеются значительные провалы недавнего происхождения», писала «Одесская газета» в выпуске
от 22 сентября 1942 г. [22]. По мнению издания,
они образовались в результате течи водопроводных труб. Как следствие — трамвайный путь
разрушен, а работа транспорта прекращена.
В годовщину вступления румынских войск в
Одессу в местной печати подводили итоги года,
в том числе, что было сделано в сфере транспорта. Так, Дирекция Одесского трамвая сообщила
о восстановлении 120 вагонов, постройке двух
мостов в районе Круглой площади. Статистика
одесского трамвая свидетельствовала, что он оставался важнейшим элементом транспортной
системы города: в марте и апреле 1942 г. было
перевезено 477 000 пассажиров, доход составил более 50 тысяч марок, в период с 20 мая по
20 июня количество перевезенных возросло до
1 млн 181 тыс. 600 человек, а прибыль составила
185 тыс. марок [5].
В конце октября 1942 г. был пущен 20-й маршрут от Пересыпского моста до Хаджибейского лимана, также был продлен маршрут 6-го
номера, который ранее ходил до Ярмарочной
площади [14].

В ноябре 1942 г. была повышена стоимость
проездных трамвайных билетов. Теперь поездка
пассажира стоила 50 пфеннигов, багажный билет — 1 марку, билет до 16-й станции Большого
Фонтана — 1,5 марки, а до Люстдорфа — 2 марки
[8]. Чуть позже были распространены проездные на месяц, которые стоили весьма большие
деньги: предъявительный для частных лиц —
100 марок в месяц, именной — 175 марок, для
учреждений — 50 марок, именной для учреждений — 35 марок [32].
В самом конце 1942 г. были предприняты
очередные коррективы, связанные с расписанием маршрутов трамвая. Так, первым в будние
дни начинали движение вагоны маршрута № 18
(5 часов 30 минут утра), а последним на линию
выходили вагоны 16-го маршрута (в 6 часов 15
минут). Заканчивал движение трамвай в 19.55,
когда заканчивал движение 29-й маршрут [33].
Причем расписание в будние и выходные дни
отличалось, если в будние дни трамвай ходил
примерно до 8 вечера, то в воскресение 13-й
маршрут заканчивал работу без десяти десять
вечера, а кроме того весь день на маршруты № 15
и № 18 в воскресение, № 12, 15, 18, 23 и 28 в
субботу добавлялись дополнительные вагоны с
13 часов. В дни праздников маршруты и расписание трамвая менялись, о чем предварительно
сообщалось в прессе [29].
Последнее сообщение о трамвае в одесской
прессе 1942 г. касалось того, что маршрут № 23
был снят с эксплуатации по причине малой
популярности. Вагоны были переброшены на
маршрут № 16 [34].
С наступлением зимы трамвайные пути были
занесены снегом. И хотя дорожное хозяйство
было в неудовлетворительном состоянии, трамвайные пути расчищались, по крайней мере,
двумя единицами техники [2]. В конце зимы
опять произошли определенные изменения в
движении маршрутов. С 27 февраля 1943 г. вместо отмененного 23-го маршрута вводился новый
1-й маршрут, его линия начиналась от Куликова поля и доходила до Херсонской больницы.
Тогда же был продолжен маршрут № 16, «от
бывшего управления ВУФКу на Французском
бульваре до ул. Старопортофранковской» [15].
Вопрос проездных билетов поднимался и
в 1943 году. Весной по ходатайству Дирекции
Индустрии Губернаторства Транснистрии перед
Дирекцией Одесского трамвая для рабочих заводов и фабрик, которые подчинялись этому ведомству, были выданы специальные проездные
документы. Они давали право их обладателям
совершать поездки в общественном транспорте
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бесплатно с 6 утра до 5 вечера. Стоимость проездного составляла 25 марок, причем половину
суммы платит сам работник, а половину — Дирекция Индустрии [26].
Трамвай не только перевозил пассажиров, но
и становился предметом упоминания в криминальной хронике. «Одесская газета» сообщала,
что в ночь на восьмое марта 1943 г. «несколько
злоумышленников пытались проникнуть в Дирекцию Одесского трамвая. Но вместо кассы они
попали в склад, где хранилась кукуруза» [12].
В 1943 г. стал ощущаться недостаток электроэнергии. Это было связано, очевидно, с приближением линии фронта и несистемной работой
предприятий. Кроме того, весной 1943 г. увеличилась цена за потребляемую электроэнергию,
стоимость которой составляла до 70% от общих
затрат предприятия. Таким образом, себестоимость одной поездки пассажира возросла до 60
пфеннигов, а цена билета должна была составить 1 марку [16].
Несмотря на приближение к линии фронта
жизнь в Одессе продолжалась, в том числе в
транспортной сфере. Весной–летом 1943 г. были
произведены значительные работы по ремонту электрических подстанций: Аркадийской,
Херсонской, Ришельевской, Большой Фонтан.
Также были отремонтированы павильоны по
городским и загородным линиям, мастерские
и служебные здания. Но самыми частыми оставались ремонты путей и колей по пути движения
трамваев № 9, 11 и 18, а также ремонт мостов на
Пересыпи [6].
Также весной 1943 г. произошли изменения,
касающиеся некоторых направлений движения
трамвая. 22 апреля 1943 г. было введено летнее
расписание. Согласно которому появился маршрут № 17, курсировавший от Греческой пл. до
Аркадии, в то же время маршрут № 16 упразднялся; также шла подготовка к пуску маршрута № 20 (Хаджибеевская линия) [9]. Очевидно,
что пуск маршрута № 20 откладывался, так как
через две недели он упоминался как маршрут,
который «будет пущен» наравне с маршрутами
№ 21 и № 6, который продлили до Зернового
рынка [4].
В начале лета опять на страницах центрального одесского печатного издания появилась
информация о перебоях с электроэнергией, в
связи с чем «трамвайное движение на некоторое
время прекращено на отдельных маршрутах» [1].
Но уже к середине июня 1943 г. в «Одесской газете» появилась публикация о том, что ремонтные
работы на электрической подстанции завершены и работа трамвая полностью восстановлена.

Что удивительно, несмотря на военное время,
было место и для технических инноваций.
В середине лета 1943 г. Дирекция Одесского
трамвая восстановила три электрические стрелки в пунктах рельсовых пересечений, «представляющих большую ценность и удобство,
благодаря чему имеется возможность сокращения обслуживающего персонала» [38]. Тогда
же появилась информация о возможном пуске
маршрута № 9, который связывал Пересыпь и
Лузановку. По официальной версии пуск задерживался из-за баррикады, которая находилась
на пути следования вагона. «Военное командование обещало принять меры к разборке баррикады, что даст возможность пустить эту линию
в эксплуатацию» [10].
Также летом 1943 г. появилось одно упоминание о выдаче «льготных трамвайных билетов»
[3] и наличии у трамвайного предприятия своего подсобного хозяйства («все овощи поступают в ведение Дирекции и Кассы взаимопомощи
трамвая, а затем передаются столовой или выдаются на руки работникам» [36]).
В самом конце лета появилась публикация о
передаче Одесскому трамваю жилого дома. «По
ходатайству Управления недвижимым имуществом Муниципалитета передано в ведение Трамвая жилой дом, примыкающий к мастерским
Трамвая на территории депо Ришелье по Водопроводной улице, 1, заселенный посторонними лицами» [21]. В общем, Дирекция Одесского
трамвая получила 20 квартир общей площадью
500 квадратных метров.
Осенью 1943 г. все сильнее стала ощущаться нехватка электроэнергии, в связи с чем было
введено новое расписание трамвая, которое сократило время и количество вагонов, которые
выходили на маршруты. Несмотря на приближение линии фронта, трамвай все-таки функционировал, причем публикации в периодической
печати сообщали как об изменениях в маршрутах
и времени выхода вагонов на маршруты, так и об
электропитании, которое выделялось на нужды
трамвая, и ремонте трамвайных путей [7; 25; 35].
Последнее упоминание о трамвае в период
оккупации города датировано 29 февраля 1944 г.
Тогда в «Одесской газете» была опубликована
краткая заметка под названием «Трамвай».
В ней указывалось, что «по главным линиям
города возобновилось трамвайное движение,
остановленное в течение некоторого времени
по техническим причинам» [27].
Отметим, что это было уже менее чем за полтора месяца до освобождения Одессы, и, естественно, в связи с приближением линии фронта в
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Одессе ощущалась нехватка электроэнергии, а
часть путей могла быть повреждена в ходе бомбардировок города.
Таким образом, одесский трамвай продолжал функционировать, хотя и в ограниченном
виде в годы румынской оккупации (1941–1944).
Несмотря на трудности и ограниченность ресур-

сов коллектив одесского трамвая сохранил часть
материальной базы предприятия и осуществлял
перевозку пассажиров в городе. Сохранение
одесского трамвая в работоспособном состоянии позволило восстановить его движение уже
в первые месяцы после освобождения города в
апреле 1944 г.
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The Odessa tram in the years of Nazi occupation (1941–1944)
S. Kinka
The article is focuses on a study of the functioning of the tram in Odessa in 1941–1944. The daily newspapers
are taken as the main source. Both technical and social aspects of functioning of the tram in the years of occupation
are examined.
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О. Є. Музичко

Грузинські та вірменські вечірки
як явище культурного та громадського життя Одеси
початку ХХ ст.
У цій статті висвітлено грузинські та вірменські танцювально-театральні вечірки як явище громадського та культурного життя Одеси початку ХХ ст. На основі архівних джерел та преси висвітлено хронологію
заходів, дійових осіб, реакцію оточення, міжнаціональні контакти. Зроблено висновок про те, що, попри
відносно невелику кількість, грузинам та вірменам вдалося презентувати свої культури у строкатому одеському суспільстві.
Ключові слова: грузини, вірмени, вечірки, Одеса.

Загальним місцем всіх наративних джерел з
історії Одеси російсько-імперської доби є образ
міста як мультиетнічного та мультикультурного,
і, отже, західноєвропейського типу. Як писав
Дмитро Донцов, «першими мешканцями міста
були греки, вірмени, турки, болгари, французи, німці та італійці. Під оглядом свойого розплянування, своїх памятників і всього свойого
стилю клясичного ампіру, Одеса була частиною
Европи, якимось — українським Марселєм або
Неаполем серед околиці, що тоді була чисто хліборобська».
«Вмонтування» до етнокультурної мозаїки
Одеси вірменської та грузинської діаспори відбувалося переважно двома шляхами: завдяки
торговельним зв’язкам та освітнім процесам.
Значно вплинуло на процес збільшення одеської
вірменської та грузинської громад заснування
у 1865 р. в Одесі Новоросійського університету.
Побоюючись поширення революційних та національних почуттів на лише нещодавно бунтівному Кавказі, російськоімперські чиновники так і не зважилися відкрити тут університет.
Тому, позбавлені можливості отримати вищу
освіту ближче до рідного дому, грузини та вірмени потягнулися до відносно близької Одеси.
Загальноросійський перепис населення
1897 р. (за мовою та релігією) показав, що в Одесі
мешкали 1401 (931 чоловік та 470 жінок) вірмен
та 188 грузинів (176 чоловіків та 12 жінок). Грузини належали до найменших громад Одеси, поступаючись за чисельністю навіть англійцям,
естам та сербам. Натомість вірмени майже ді© Музичко О. Є., 2016

лили 6–7-ме місце з татарами. До того ж якщо
грузини розчинялися у масі православних, не
маючи жодної конфесійної організації, то головною ідентифікаційною базою вірмен Одеси
була конфесійна окремішність. У місті мешкали 1500 вірмен-григоріан та значно менша кількість вірмен-католиків. Вірмени-григоріани з
1840 р. мали свою власну церкву Св. Григорія
Просвітника на вулиці Катерининській, 69 (перетин вулиці Базарної). Там само діяло з 1897 р.
Опікунство про бідних прихожан.
Дуже важливим чинником для проведення
свят була діяльність студентських об’єднань за
активної участі викладачів. До 1907 р. грузинське та вірменське земляцтва діяли в Новоросійському університеті неофіційно. Восени 1907 р.
студенти-грузини та вірмени подали прохання
до ради професорів про заснування власних
земляцтв. Засобами для досягнення задекларованої мети у статуті грузинського земляцтва
проголошувалися окрім заснування каси взаємодопомоги влаштування лекцій, рефератів,
вокально-інструментальних вечорів з метою
ознайомлення членів земляцтва з рідною літературою та музикою, а також заснування грузинської бібліотеки в сенсі духовної взаємодопомоги [7, арк. 143].
У проекті вірменського земляцтва вечори та
концерти фігурували менш виразно. На відміну
від проекту вірменського земляцтва, грузинське
не передбачало членства курсисток Одеських
вищих жіночих курсів. Певне уявлення про тогочасну чисельність грузинського земляцтва да-
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нали лезгинку та національні вірменські танці
ють спогади К. Марджанішвілі. Режисер згадуузун-дара та шалаха. В концерті взяли участь
вав, що у 1907 р. надав 200 місць в театральному
і невірмени: К. Ніколаї, Амато, Сапельников.
залі студентам з грузинського земляцтва. Вони
Автор допису про вебули покликані охорочірку так резюмував
няти грузинського ресвої позитивні враженжисера від агресії з боку
ня: «Не велика местная
російських шовіністів,
армянская колония, но
яким не подобалися, на
удивительно велики ее
їх погляд, надмірно лісочувствие к ну ж даберальні вистави.
ющимся членам этой
Театралізація, оргаколонии и энергия, с
нізація вечірок з піскоторой устроители
нями та танцями, була
вечера потрудились в
однією з п ровідни х
пользу этих нуждаюформ діяльності всі х
щихся» [1].
національних спільнот
У 1903 р. відбулася
Одеси. Ця ж форма роперша грузинська веботи була поширеним
чірка. До 1916 р. груявищем і у наднаціозинське земляцтво
нальних громадських
організувало 9 грузиноб’єднаннях благодійських вечірок на коного типу. Народи Кавристь бідних одеських
казу, з їх дуже розвинестудентів -грузинів ,
ною культурою танцю
які, за спогадами прота театральності, звісно
ф есора Новоросійж, не могли залишитись
Штамп Церковного Опікунства
ського університету
осторонь цього явища.
для
бідних
прихожан вірмено-григоріанської
М. М. Ланге, «Одеса
П ер ш і відомості
церкви в Одесі
довго пам’ятала» [8,
про вірменську вечірку
с. ХХІІІ]. Грузинська
припадають на кінець
вечірка вперше детально зафіксована у 1906 р.
ХІХ ст.: у 1899 р. професори Новоросійського
В організаці ї вечора брали участь, окрім
університету О. К. Кононович, О. Є. Назімов
професорів В. М. Петріашвілі та П. Г. Мелікі
та князь Б. М. Аргутинський-Долгоруков прош вілі , п исьменник
сили градоначальника
Ш. М. Дадіані, співак
дозволити проведення
М. Нанобашвілі (наблагодійного вечора на
далі соліст Паризької
користь незамож ни х
опери Мішель Даріал)
студентів-вірменів [10].
і співчуваючі грузинам
Настуні вірменські вепрофесори-ліберали
чірки відбулися наприО. Я. Шпаков, В. А. Кокінці 1902 р. та 1903 р.
синський, М. М. Лан[11].
ге, К. М. Сапеж ко,
Зокрема, 2 грудня
артисти Сибіряков,
1903 р. у залі «Уніон»
Багров, Муромцев.
вечірку провело згаДо п’ятої грузиндане вище Опікунство
ської вечірки у 1907
про бідних прихожан
р. було видано спеціальний пам’ятний жетон з
вірменської церкви Св. Григорія Просвітника.
надписом російською та грузинською мовами.
За описом учасника свята, зал було перетворено
5 грудня 1908 р. у приміщенні українського
на «уголок русской Армении». На першому плані
національно-культурного товариства «Пророзмістили зображення резиденції католикоса
світа» відбувся вечір на честь п’ятдесятиріччя
Ечміадзин, Арарат, Аракс. У фойє було спорупоетичної діяльності видатного грузинського
джено шатри. Вірмени були вбрані у різний одяг,
поета князя А какія Ростомовича Церетелі.
що презентував різні типи вірменів: алашкерців
Приміщення було декороване, встановлений
(горян), халцихців, турецьких. Вірмени вико-
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колонія відзначила ювілей в залі «Огнісько» [18].
портрет ювіляра. Журналісти відзначали наявУ 1914 р. грузинський хор у складі 35 жінок (в
ність дуже великої кількості публіки: понад 200
основному курсистки, серед яких половина були
студентів, курсисток, робочих-грузинів та багрузинки) та 42 чоловіків, очолював студентгато інших представників грузинської діаспофілолог 2-го курсу історико-філологічного фари, зокрема, П. Г. Мелікішвілі. З яскравим рекультету Івліан (Юліан) Павлович Абхаідзе.
фератом про творчість А. Р. Церетелі виступив
Готувалися учасники в університетській аудиС. Л. Аваліані. Студенти та курсистки вдало
торії. Вечірки незмінно збирали багато людей і
розіграли уривок у віршах з поеми А. Р. Цереприносили великі збори (наприклад, в 1914 р.
телі «Патаракахи», водевіль «Сварка», в якому
2500 рублів).
особливо відзначилися студент Даташвілі та
Напевно, найбільш масштабний вірменський
курсистка Церетелі. Виступи викликали дружзахід відбувся в Одесі навесні 1913 р. Голова
ні і тривалі оплески. Цепаладзе та Ардашвілі
Опікунства при вірменській
прочитали реферати про поцеркві С. Асвадуров та секреетичну діяльність А. Р. Церетар священик О. Чубарьян
телі грузинською мовою, його
отримали схвальну відповідь
вірші російською та грузинградоначальника на проведенською мовами, тексти адрес
ня вечора на честь 1500-річчя
відправлених студентами, ровиникнення вірменської пибітниками та іншими місцевисемності та 400-річчя винахоми грузинами на ім’я ювіляра.
ду вірменського друкарства.
П ісля закриття «Просвіти»
У неділю 31 березня 1913 р. у
одеські українці були змушеприміщенні Нового театру (вуні відкрити більш скромний за
лиця Скобєлєва, 55 (сьогодні
своїми завданнями «Одеський
Єврейська) захід тривав від
Український клуб». На одному
20.00 до першої години ночі і
з музичних концертів, влаштоміг би завершитися і о другій,
ваних клубом у 1912 р., співала
якщо б організатори не скасугрузинська солістка Гегобарівали танцювальну частину.
дзе. У програму грузинських
Відбулася вистава вірменвечірок був включений гопак.
Пам’ятний жетон. Срібло, 5,83 г.
ською мовою історичної трагеДух українсько-грузинської
Розміри 31,0×24,4 мм.
дії із життя вірменів V сторіччя
дружби, що пронизував стосунНа зворотному боці жетона
у 5 діях за В. Тирацяном «Мецн
ки грузинів та українців в Одесі
продубльовано російськомовний
Вардан» (Вардан Великий) під
на початку ХХ ст., яскраво від1
напис грузинською мовою
керівництвом артиста вірменбиває текст листа грузинських
ської сцени Армена. Акторами
студентів Одеси, який вони набули К. Косаян, А. Аветисянць, А. Абрамян,
діслали до української київської газети «Рада»
О. Кананян, С. та С. Абрамян, О. Кананян,
на початку 1914 р.: «Народ Украины! Сыны мноКазанджян та інші, загалом 17 осіб.
гострадальной и сходной с тобой своей долей
В якості дивертисменту пролунали кільГрузии — студенты Новороссийского универсика пісень («О, не проси», вірменський романс
тета, горячо приветствуют тебя по поводу 100-й
А. Майляна у виконанні артиста російської опегодовщины славного сына твоего, Кобзаря —
ри Т. Г. Арбеніна; вірменський народний гімн у
Тараса Шевченко. «Немає гірше, як у неволі
виконанні хору), вірші («Майр Араксі Аперов»
про волю згадувать». Но пусть время тяжелых
Р. Паткаяна у виконанні М. Іпекчіана, «Я не про
сумерек озарится лучом надежды на лучшее буте сумую» П. Туріяна у перекладі К. Бальмонта)
дущее Украины и да исполнятся слова великого
та реферати. Російською мовою реферат прочитав
ее батька: «Смійся лютий враже, та не дуже, бо
Л. М. Меліксет-Беков «Великий юбилей армянвсе згине — слава не поляже, не поляже, а розского письма и печати», вірменською — студента
каже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда,
Новоросійського університету Г. М. Басмаджіан
і чиї ми діти» [14].
«З’єднаний ювілей 1500-річчя винаходу вірменДо 20-го ювілею з дня смерті грузинського
ської абетки та 400-ліття вірменського книгодруроманіста Олександра Михайловича Казбегі
кування» [6, арк. 64, 103, 105–111].
(1848–1893) на початку 1914 р. місцева грузинська
1

Вдячний за звернення моєї уваги на цей артефакт головному зберігачеві фондів Одеського історико-краєзнавчого
музею І. М. Озерянській.
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Постать Л. Меліксет-Бека заслуговує на докладніше висвітлення. Левон Меліксетович
Меліксет-Бек (1890–1968) був випускником
юридичного факультету Новоросійського університету (1913). Рано розпочав активну наукову та громадську діяльність. Був одним з лідерів вірменської одеської студентської громади,
членом-кореспондентом Одеського товариства
історії і старожитностей (1914), членом Одеського бібліографічного товариства при Новоросійському університеті (1911). Також мав тісний
зв’язок з Акерманом, де збирав матеріали усної
історії, археології. У 1915–1918 рр. був вченим
секретарем редакційної колегії Тифліського вірменського національного товариства.
У 1918–1960-х рр. викладав (з 1930 р. у званні
професора) у Тбіліському університеті, а також
певний час в Єреванському та Бакінському університетах. Доктор філологічних (1928) та історичних наук (1932). Заслужений діяч науки
Грузинської РСР (1941), член-кореспондент АН
Вірменської РСР (1945).
Інтелектуальний доробок науковця складає
близько 600 праць вірменською, грузинською,
російською мовами, присвячених головним чином широкому спектру історії та культури народів Кавказу. Серед публікацій історика можна
виділити археографічні, археологічні (досліджував архітектурні споруди, зокрема, храм у
Піцунді, надписи), з середньовічної історії Вір
менії та Грузії, з історії вірмено-грузинських

зв’язків. Велику увагу він приділяв питанням
культури, перекладав на мови народів Кавказу літературні пам’ятки. Досліджував історію
релігійних громад Кавказу. Частина праць
присвячена цілковито чи частково південноукраїнській тематиці: зв’язкам середньовічної
Вірменії та Русі, історії вірмен Півдня України,
історії Одеси. Здебільшого цими питаннями дослідник цікавився під час перебування в Одесі.
Промова історика на вірменському вечорі
була опублікована у тому ж році в Одесі. Вона
складалася з двох частин. У першій історик
піддав реально-історичній критиці перекази вірменів про винахід абетки, наголосив на
результатах винаходу — зародження та розвиток класичної вірменської історіографічної та
патристичної літератури. У другій частині він
зробив історичний огляд вірменського книгодрукування. Наприкінці промовець наголошував на всесвітньому значенні вірменського друкарства. Промова Г. М. Басмаджіана складалася
з 5 частин і фактично охоплювала те ж саме коло
питань, лише докладніше.
У 1915 р. в одеських лікарнях лікувалися поранені на фронтах світової війни грузинські воїни армії Російської імперії, куди їх привезли з
Катеринослава: Акакій Мойсейович Шахасіберідзе, Григорій Олександрович Абатадзе, Дмитро Утович Кварацнелія, Варлаам Дементійович
Тускія, Микола Нодарійович Котерзашвілі, Георгій Гаврилович Ільбакідзе, Георгій Антонович

Запрошення професору історико-філологічного факультету Новоросійського університету
М. Г. Попруженку на 9-ту грузинську вечірку. 1915 р.
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Качіані, Олексій Герасимович Леонідзе, Сергій
Адамович Лобжандзе, Агаба Нотрійович Чанкводатзе, Леон Цудушвілі, С. Є. Стенуашвілі.
12 лютого 1915 р. дев’ята традиційна грузинська вечірка була присвячена збиранню коштів
пораненим Кавказької армії та грузинам, які постраждали від війни. Пожертви зробили представники еліти міста, зокрема, грузини та вір
мени: генерали М. І. Ебелов, В. Н. Джанелідзе,
князі Б. М. Аргутинський-Долгоруков, Д. Цулукідзе, науковці П. Г. Мелікішівілі та С. Л. Аваліані, бізнесмени Д. А. Попов та С. І. Асвадуров.
Було зібрано 1022 руб. 70 коп., що були відіслані
до Тбілісі [12].
Було б наївно думати, що учасники цих вечорів повністю абстрагувалися від суспільнополітичних питань. Реагуючи на запити публіки, історик та викладач Симон Аваліані відкрив
вечір промовою про «поточний момент». Зібрано 2 тис. 555 руб.
Найбільшим розмахом відрізнялася вечірка
на честь 75-ліття І. Чавчавадзе, яку відвідали
1500 чоловік, де виступив хор грузинських студентів під керівництвом Г. Купрашвілі. У 1916 р.
було відзначено сторіччя від дня народження
М. Бараташвілі. Виступали професор Гливенко,
медик Л. Котетішвілі, свої вірші прочитав надалі відомий драматург І. Мосашвілі. З доповіддю
на тему «Основні мотиви поезії Бараташвілі»
виступив Георгій Саріданович Ахвледіані, надалі відомий мовознавець, член-кореспондент
АН СРСР, академік АН Грузинської РСР. Він
зазначив, що в Росії мало знають про грузинську
історію, культуру, літературу, боротьбу грузинів
за незалежність, і побажав їй подальшої популяризації.
У 1918 р. нарешті грузинам вдалося заснувати
власне культурне-національне товариство, яке,
щоправда, мало і політичне забарвлення цілком
у тренді того часу. У квітні 1918 р. у Драматичному театрі Грузинське товариство організувало
благодійний концерт на користь грузинських
демобілізованих солдатів і офіцерів Одеси.
Була поставлена легка комедія «Продавщиця
шампанського» Самборської. У концерті взяли
участь Аркадьєв, Барбе, концерт-кабаре: Гамсахурдія, Івоні, Лукашевич, Мансветова, Баратов,
Василь Вронський і Селявін, Ліпковська, відбулися грузинські танці [4].
На початку ХХ ст. одеські грузини та вірмени продемонстрували приклад добросусідських
відносин. У 1908 р. під час поховання В. Петріашвілі вінок на труну поклав знаменитий вір
менський винороб В. Таїрян (Таїров). В. Петріашвілі та В. Таїров співробітничали саме на ниві

виноробства. Грузинські та вірменські студенти
об’єднували свої зусилля під час студентських
хвилювань. Після проведення грузинського
та вірменського вечорів один з вірменів у пресі порадив кавказцям влаштовувати вечірки
за обласним, територіальним, а не вузьконаціональним принципом, створити об’єднане
кавказьке земляцтво [16]. На цю пропозицію позитивно відгукнулися студенти А. Ардешвілі,
М. Цецхладзе, Барнабішвілі [17].
У 1912 р. об’єднаний хор вірменів та грузинів заспівав грузинські та вірменські пісні. Вірмени виконали заборонену пісню про грузинського революціонера Арсена Джорджіашвілі.
На бенкеті палкі промови виголосили професор
О. К. Медведєв, К. М. Сапежко, письменник
Петро Пільський.
У квітні 1918 р. Центральна каса взаємодопомоги Новоросійського студентства організувала
вечір у залі консерваторії, присвячений мистецтву національностей студентів Новоросійського університету, в якому взяли участь росіяни,
українці, євреї, польська й грузинська організації [13]. Остання з відомих нам вірменських
вечірок відбулася у березні 1919 р. [2].
Наприкінці січня 1919 р. товариство анонсувало і, швидше за все, провело «литературнодраматическое утро» в театрі «Миниатюр» на
вулиці Ланжеронівській, 24. Захід було приурочено до 14 січня  — дня Св. Ніно, покровительки Грузії. За коментарем журналіста, а
можливо, і організаторів в газеті «Одесский
листок» 25 січня 1919 р. зазначалося: «Этот день
должен объединить грузин, проживающих в
Одессе, дать им возможность сосредоточить
свои мысли на прошлом Родины, напомнить
о нуждах настоящего». Попри час проведення
заходу, що прямо суперечив поняттю «вечірка»,
за духом та особливостями, вочевидь, це було
пряме продовження вже усталеної традиції грузинських вечірок.
Грузинські та вірменські вечірки викликали позитивні враження в сучасників. Одеський журналіст на початку 1914 р. так описував
значення грузинських вечірок у залах купецької біржі: «Грузинські вечірки слід віднести
до числа цікавих за програмою і за загальною
жвавістю балів. У день грузинських, освячених
традицією, вечорів, зали біржі перетворюються на чарівний куточок Кавказу з усіма майже
його характерними особливостями. Грузинський стиль домінує в декораціях — килими та
зелень повинні на деякий час приховати холодні
стіни біржі. На завершення вечора лекурі (лезгинка), «кінтоцрі» (танець кінто), «аундара» і...
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горезвісне танго. Вечори студентів-грузинів завжди користувалися особливими симпатіями
суспільства» [19]. Напередодні акції 1918 р. журналісти газет «Одесские новости» та «Одесский
листок» (номера за 10 та 13 квітня) закликали
одеситів згадати «про дні, коли бал грузинського студентства своїм юнацьким задором та
суто східною експансивністю привертав увагу
всіх друзів учнівської молоді ... дайте ж молодій
Грузії зібратися біля родимих вогнищ і взятися
за святу справу відродження благословенного
природою краю».
У приватному листі (вдячний за надання цього листа головному зберігачеві фондів Одеського
історико-краєзнавчого музею І. М. Озерянській)
до Марії Антонівни Ржепішевської (Осмоловської) у грудні (вірогідно 1912 р.) з Одеси до
Ананьєва її подруга, студентка Вищих жіночих курсів, караїмка, Раїса Ісааківна Кальфа

ділилася своїми враженнями від відвідин разом з батьком грузинської вечірки студентів
та курсисток: «Мне вечер очень понравился,
хотя многие ворчали, что тесно, что напустили
массу публики. Зал Биржи был битком набит,
потому что входных билетов давали сколько
влезет. Но все-таки было очень хорошо, и пели
грузинские песни, танцевали (и очень красиво)
лезгинку, многие были в национальных костюмах» [15, арк. 2–3].
Отже, попри відносно невелику кількість,
грузинам та вірменам вдалося презентувати свої
культури у строкатому одеському суспільстві
найбільш ефективним для ще не інформаційної доби початку ХХ ст. шляхом театралізації
своїх культурологічних заходів. Історичний досвід був використаний вже наприкінці ХХ — на
початку ХХІ ст. в умовах національного відродження.
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Georgian and Armenian parties as a phenomenon of cultural and public life of Odessa early 20th century
О. Muzychko
This article highlights the Georgian and Armenian dance and theater parties as a phenomenon of social and
cultural life of Odessa early 20th century. Based on the archival sources and press, the article presents the chronology
of events, the actors, the reaction of people, international contacts. In summary, despite their small number, Georgians
and Armenians managed to mark their unique cultures in multicultural Odessa community.
Keywords: Georgians, Armenians, party, Odessa.
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С. М. Єсюнін

Соціально-економічний розвиток міста Балти
у другій половині ХІХ ст.
У статті розглянуто соціально-економічний розвиток міста Балти Подільської губернії у другій половині
ХІХ ст., проведено аналіз статистичних відомостей та архівних джерел з визначеної проблематики.
Ключові слова: місто Балта, Подільська губернія, залізниця, торгівля, промисловість, освіта.

На сьогодні велика увага приділяється дослідженню урбанізаційних процесів в Україні
у другій половині ХІХ ст., які пов’язані з важливими трансформаціями, викликаними проведенням реформування у межах царської Росії
та відзначаються динамічним розвитком міських поселень. Констатуючи здобутки в галузі
дослідження певних аспектів загального розвитку міст Поділля в другої половини ХІХ ст.,
слід зазначити, що висвітлення урбанізаційних
процесів цього періоду в окремих містах ще потребує ретельних досліджень. Це стосується й
Балти (нині — місто Одеської обл.).
Окремі факти з історії та розвитку Балти у
другій половині ХІХ ст. знайшли місце в працях дослідників минулого — М. Орловського
[17], Є. Сіцінського [23], І. Родзяновського [24].
Більш широко зазначена тематика висвітлена
в історичному нарисі Є. Бойка та Т. Свистуна
на сторінках «Історії міст і сіл» [2], дослідженні
С. Таранця [28], краєзнавчих нарисах за авторством П. Стряпкіна [2], О. Таскіна [29] та ін.
Разом з тим подальше дослідження історії Балти
другої половині ХІХ ст. дозволяє відкрити ще
чимало маловідомих сторінок історії міста, простежити процес його розбудови в умовах розвитку капіталістичних відносин.
На середину ХІХ ст. Балта була одним із
17 міст Подільської губ., мала статус повітового центру. За статистичними даними 1861
р. населення міста складало 15143 мешканця,
що було другим показником у губернії (більшим було лише губернське місто Кам’янецьПодільський) [30, арк.19–25]. Як і у більшості
подільських міст, за національним складом
домінували євреї (майже половина городян —
близько 8 тисяч), за ними йшли українці, росіяни, поляки. А от за конфесійним складом насе© Єсюнін С. М., 2016

лення Балти на відміну від інших подільських
міст мало особливість — тут мешкала значна
кількість росіян-старообрядців. У 1861 р. —
1696 осіб, а це понад 10% населення міста [28,
с. 19]. На Поділлі російські старообрядці, що
тікали з Росії від релігійних переслідувань,
з’явились наприкінці ХVII ст. Активне переселення тривало протягом усього ХVIII ст. Переважно старообрядці були селянами, але деяка
їх частина оселилася у містах. Найбільші міські
громади старовірів сформувалася саме у Балті,
де вони мали чималий успіх у ремісництві та
торгівлі. Цікаво, що, незважаючи на кількісну перевагу серед міського населення євреїв,
що традиційно займалися торгівлею, балтські
купці-старовіри задавали тон у балтській ярмарковій торгівлі. Як відзначав М. Орловський
стосовно розвитку торгівлі у місті, «…у Балті
поселилось значне число старообрядців, вони
значно сприяють піднесенню торгівлі» [17,
с. 160]. Балтські старовіри займались не лише
торгівлею, але розведенням та забоєм худоби.
Цією справою у середині ХІХ ст. займались
купці Лапіни, Кушнерьови, Бондареви, Соловйови, Шаталови та ін. Більша частина худоби
перероблялась на балтських салганах (бойня
разом з салотопнею), яких у місті нараховувалось 12 [28, с. 19].
Промисловість у Балті була незначною, хоча
у 1861 р. діяло 25 підприємств. За цим показником Балта перевершувала інші міста Поділ
ля. Наприклад, у Могилеві у цей саме рік діяло
14 підприємств, у Кам’янці-Подільському та
Барі — по 12, Вінниці та Проскурові — по 9 [30,
арк. 57]. Але тут слід зазначити, що всі підприємства Балти були незначними — на кожному
з них працювало лише по декілька робітників.
Одноманітною була і галузева спеціалізація —

266
балтські заводи і фабрики переробляли мінеральну і тваринну сировину (діяли салотопні,
свічкосальні, миловарні, шкіряні, костопальні,
цегельні виробництва). Найбільше продукції
давали салотопні, свічкосальні і миловарні заводи, загальна сума виробництва яких сягала
60 тис. руб. на рік. Саме ця продукція вивозилася для реалізації за межі міста: сало — в Одесу
(звідси частина йшла навіть за кордон), свічки
та мило — у сусідні населені пункти [33, с. 9].
Більшість городян Балти займались ремеслами і торгівлею.
На середину ХІХ ст. за кількістю ремісників
Балта була серед найвизначніших центрів губернії. Так, у 1861 р. працювало 436 ремісників
(з них 234 майстри, 108 робітників, 94 учня),
серед яких переважали майстри чоботарі — 35,
столяри — 28, пекарі — 26, ковалі та кравці — по
25 [30, арк. 60]. Свої вироби ремісники збували
у місті, Балтському, Ананьєвському і частково
Ольгопольському повітах.
Але, найважливішу роль у житті міста відігравала торгівля. Балта у 50–70-ті рр. ХІХ ст.
займала визначне місце серед торгових міст
Поділля — завдяки зручному розташуванню
на перетині чотирьох поштових шляхів (на
Кам’янець, Кишинів, Єлизаветград, Одесу),
там щорічно відбувався один із двох найбільших в губернії ярмарків  — Троїцький [12,
с. 133]. Балтський Троїцький ярмарок традиційно починався 25 травня, тривав до десяти
днів та мав чималий виторг. У кращі роки фактично половина товарообігу всіх подільських
ярмарків припадала на Троїцький ярмарок. Так,
у 1865 р. у Балті було продано товару на 560,5 тис.
руб., тоді як на всіх інших ярмарках губернії разом — на 452 тис. руб. Головний предмет торгівлі
складали коні та велика рогата худоба (у 1865 р.
продано на суму 233 тис. руб.), яких приганяли переважно з Херсонської губернії, а також
бавовняні та вовняні тканини, золоті та срібні
вироби, галантерейні та шкіряні товари, тютюн,
ліс — це привозили купці із Одеси, Варшави,
Бердичева, Кременеця, Кам’янця-Подільського
[25, с. 44; 26, с. 29]. Балтський ярмарок у ХІХ ст.
був настільки визначною подією для життя Правобережної України, що чимало відомих художників того часу (Ю. Коссак, Й. Хельмонський
та ін.) закарбували його на своїх полотнах, чимало літераторів згадують у своїх творах. Так,
польський письменник Ф. Краузе у 70-ті рр.
ХІХ ст. про Балтський ярмарок занотував таке:
«…Головну ярмарку проводять на Зелені свята,
та розміщується вона табором у полі, так як місто просто не в змозі вмістити всіх гостей. Декіль-

ка тисяч відбірних волів, найкращих, сивих, з
високими рогами, відгодованих на балтських,
херсонських та бессарабських степах, стоять, як
армія. Тут, зазвичай, усе Поділля, Волинь, а також купці закордонні, закуповують цілі табуни
коней. Ярмарки балтські мають характер східний, зустрінеш тут серба, турка, молдованина.
Музика циганська грає сарабанду…» [29, с. 14].
Для міста Троїцький ярмарок мав надзвичайне економічне значення — передусім завдяки
йому Балта поповнювала свою міську скарбницю. Так, у 1870 р. серед всіх подільських міст
лише Балта мала значне перевищення прибутків над видатками. У своєму звіті Подільський
губернатор зазначав: «Надлишок коштів Балти
пояснюється наявністю у ньому ярмарків, що
дають надприбуток за віддачу міських місць під
ярмаркові балагани та грошові збори з прибуваючих на ярмарки торговців» [31, арк. 24 зв.].
Додамо, що у Балті крім названого Троїцького
діяв семиденний Петропавлівський ярмарок,
але масштаби і значення його були значно меншими.
Крім ярмаркової торгівлі, у Балті на початку 60-х рр. ХІХ ст. існувала розгалужена
мережа торговельних закладів. Назвати ї х
точну кількість доволі важко, адже різні джерела подають різні числа. Наприклад, видання
«Экономическое состояние городских поселений европейской России в 1861–62 годах» стверджує, що у Балті діє 562 крамниці та лавки,
міський гостинний двір з 60 лавками, 19 ресторацій, 6 харчевень, 3 винних погреби, трактир,
кондитерська [33, с. 9]. У той же час П. Семенов
у «Географическо-статистическом словаре» видання 1863 р. вказує на 309 крамниць і лавок
[4, с. 201]. Важливою характеристикою розвитку торгівлі була кількість виданих торгових
свідоцтв. Так от, у Балті у 1861 р. їх отримали
287 осіб (купці — 210, селяни-торговці — 66,
прикажчики — 11) — це найбільший показник
у губернії [30, арк. 62].
Соціальна сфера Балти на середину ХІХ ст.
була слаборозвинута. У місті діяла міська лікарня, аптека, парафіяльна школа, казенне
єврейське училище 1-го розряду (засноване
1854 р.) [12, с. 218]. Серед закладів культури від
50-х рр. ХІХ ст. працював театр. Його виникнення та діяльність була пов’язана з Троїцьким
ярмарком. Як зазначалось у рапорті повітового військового начальника, «у Балті є театр,
який діє лише влітку, під час ярмарки, коли
з’являються заїжджі акторські трупи. Розміщується театр у приватній дерев’яній будівлі»
[7, арк. 19 зв.].
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Кращого бажав і благоустрій Балти: вулиці
не мали твердого покриття і тротуарів, у місті
не було впорядкованих зелених насаджень, водогону і каналізації. Освітлення вулиць забезпечували 47 ліхтарів із вставленими в середину
сальними свічками [33, с. 7].
Такою Балта вступила в епоху реформ, які
стали поступово проводитись у всіх сферах
міського життя та вплинули на соціальноекономічний розвиток міста починаючи 70-х
років ХІХ ст. За пореформені десятиліття в
основних сферах життя Балти сталися відчутні зміни.
Першою найвизначнішою зміною стала
поява залізничного сполучення. У створенні залізничної мережі проявляли зацікавленість торгово-промислові та землевласницькі кола Правобережної України. Додатковим
вагомим аргументом на користь формування
сучасної транспортної мережі були військовостратегічні інтереси держави. Тому в середині
1860-х рр. почалося планування і будівництво
перших залізниць у Правобережжі. В проект
першочергових ліній потрапила залізниця
Одеса — Балта — Київ, прокладення якої планувалося через важливі сільськогосподарські
і промислові райони Поділля і Київщини. Будівництво її першої черги розпочалося у 1863 р.
Ця залізниця перетинала важливий в економічному значенні район і одночасно була замінником давнього торгового шляху, який вів з
Поділля до Одеси. Перший її відрізок (Одеса —
Балта) став до ладу в грудні 1865 р. і мав 209,6
версти довжини [1, с. 12]. В перспективі Балта
повинна була стати першим у Правобережжі
залізничним вузлом, оскільки у 1866 р. розпочалося прокладання звідси двох ліній — на
Київ та Єлизаветград. Поява залізничного сполучення позитивно вплинула на економічний
розвиток міста, зокрема, принесло збільшення
товарообігу з портовою Одесою та на деякий
час збільшило виторги балтських ярмарків
(незабаром, вже з 80-х рр. ХІХ ст., почнеться
занепад ярмаркової торгівлі). Але очікуваного
швидкого піднесення Балти все-таки не відбулося. Однією із причин було те, що збудована залізниця пройшла від міста на відстані
7 верст, отож сполучення між містом та станцією відбувалось ґрунтовим шляхом, який
восени та навесні, а також після злив був не
придатний для проїзду. Жителі Балти, передбачаючи подібні труднощі, у своїх зверненнях
до міністра внутрішніх справ П. Валуєва ще під
час прокладання залізниці просили наблизити
її до міста, але жодних результатів ці клопо-

тання не дали. Проблему надійного з’єднання
міста та станції вирішили лише у 1885 р., коли
приватним коштом збудували шосе. Тут слід
пояснити таке. Балта розміщувалась на самому
кордоні Подільської та Херсонської губерній,
а залізнична станція була збудована за 7 верст
від міста — на території Херсонської губернії.
Отже, будувати шосе на території не своєї губернії міська влада Балти не могла. Тому був
залучений приватний капітал — родина старообрядців Борисових (батько та 4 сини, всі
займались будівництвом) власним коштом у
1885 р. проклала шосе по вул. Купецькій до
станції Балта, за що отримали право збирати
платню — 3 коп. за проїзд в один бік [28, с. 67].
Після прокладання в 1866–1870 рр. залізниці від Балти до Києва військове відомство
імперії, враховуючи зручне транспортне сполучення, включило місто до ІІІ групи населених пунктів, рекомендованих для створення
сталих гарнізонів з розквартируванням військ
рівня батальйону або полку. Й хоча до цього у
місті періодично тимчасово квартирували різні
військові частини, але тепер постало питання
про створення сталого гарнізону з постійним
перебуванням військ. Балта входила в район
дислокування військ 12-го армійського корпусу, отож рішенням штабу саме цього корпусу
у 1878 р. у місті розквартирували підрозділи
48-го резервного батальйону. У воєнний час
батальйон мав формувати піхотний полк, а у
мирний час на «резервників» було покладено
несення внутрішньої служби у Балтському та
сусідніх повітах. Тому підрозділи 48-го батальйону розмістили таким чином: штаб, допоміжні служби, 4-та і 5-та роти у Балті, 1-ша рота
у Ольгополі, 2-га рота у Ямполі, 3-тя рота у
Гайсині. Для штабу і служб найняли гарні приміщення, а для особового складу були збудовані казарми [7, арк. 14зв.–15]. У 1888 р. до штату
12-го армійського корпусу із Кавказького округу була передана 19-та піхотна дивізія, один із
полків якої — 74-й Ставропольський піхотний
вирішили розквартирувати у Балті. Для цього 48-й резервний батальйон був виведений із
міста, а на його місце стали прибувати частини
названого полку. Таким чином, з 1888 р. у Балті
розмістились штаб, 1-й та 2-й батальйони 74-го
піхотного Ставропольського полку, ще два батальйони цього полку квартирували у містечку
Круті та місті Ольгополі [12, с. 98]. Чергова зміна у дислокації військ відбулася 1895 р. — 74-й
піхотний Ставропольський полк з Балти перекинули до Кам’янця-Подільського. Натомість
з губернського міста до Балти перевели 186-й
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Кам’янецький резервний полк. Проте перебування в Балті виявилось короткочасне — вже
наступного року полк тимчасово перейшов до
Умані, а звідти на постійне місце квартирування до Черкас [13, с.10]. Отже, з 1896 р.
балтський гарнізон залишився без значної військової частини. Одночасно у Балті був закритий продовольчий військовий магазин (склад)
4-го класу, який діяв від середини ХІХ ст. у
підпорядкуванні окружного інтендантського
управління та проводив заготівлю продовольства та фуражу, їх збереження та розподіл між
військовими підрозділами. Усього у Подільській губернії було шість таких продовольчих
магазинів [22, с. 33].
Друга важлива зміна у житті Балти — відбулась реформа міського самоврядування.
16 червня 1870 р. було затверджене міське положення, яке базувалося вже не на станових
засадах, а на капіталістичному майновому
принципі. Згідно з ним власники нерухомого
майна обирали членів (гласних) міських дум,
які у свою чергу вибирали міську управу та
міського голову. Отож, розпорядчим органом
міського управління виступала міська дума,
а її виконавчим органом  — міська управа. У
першу чергу реформування органів місцевого
самоврядування відбулося у найбільших містах губернії Кам’янці-Подільському та Балті
(1878 р.), згодом у всіх інших. Після проведення 1878 р. виборів за новим положенням
міська управа мала трьох членів (разом з головою), міська дума — 72 гласних (48 християн,
24 іудея) [7, арк. 11]. Балтським міським головою обрали Никифорова Костянтина Прохоровича. Він очолював місто 16 років — до 1894 р.
Після К. Никифорова міським головою був
представник купців-старовірів Лапін Олексій
Павлович (у 1894–1898), згодом спадковий почесний громадянин, надвірний радник Преображенський Василь Арсентійович (1899–1914)
[12, с. 300].
При формуванні міських бюджетів доводилося розраховувати здебільшого на статті звичайних доходів. Вони базувалися переважно на
двох складових: прибутки від зборів та прибутки
від нерухомого майна, яке належало місту. Збори додавали суттєву частку коштів до міських
скарбниць. Іншу основну групу прибутків становили доходи від міської нерухомості — землі
та комунального майна, які віддавали на певний
строк в оренду. Зазначимо, у 1878–1882 рр., тобто на час введення міського положення 1870 р.,
місто Балта мала в розпорядженні 4501 десятину
землі та 11 будівель [6, с. 311].

Важ ливим етапом у розвитку усіх міських поселень Поділля стало затвердження у
1872–1874 рр. перспективних планів розвитку
та урегулювання міст Подільської губернії. За
повідомленням подільського губернатора, проект такого плану для Балти був затверджений
1872 р. [10, арк. 19]. Саме згідно з цим планом
органи міського самоврядування надавали землі під забудову до кінця ХІХ ст.
У 1870-ті рр. нарешті зрушила з місця справа
благоустрою вулиць Балти. Кошторис всіх робіт
(проект, технічний нагляд, заготівля каміння,
прокладання бруківки, розширення русла р. Кодими з перебудовою на ній старого та побудовою
нового моста) склав 41609 руб. 48 коп., з яких
26440 руб. 67 коп. покривалися із сум запасного
капіталу міста, решта — з різних статей щорічних міських прибутків. Для спостереження за
проведенням робіт у Балті 18 січня 1873 р. був
створений особливий комітет, до складу якого
увійшли міський голова, повітовий справник
та технік від будівельного відділу Подільської
губернської управи О. Бетхер [8, арк. 339]. Підрядником робіт виступив київський 1-ї гільдії
купець Б. Аринштейн, який згідно з контрактом від 9 липня 1874 р. зобов’язався до 9 вересня 1875 р. за 37700 руб. виконати таке: вкрити
бруківкою вулиці Бульварну, Миколаївську, Соборну та Рибну; спорудити канали для протоку
річки Кодими та відвідний канал для струмка
Червоний Яр; розширити та заглибити річку і
побудувати міст. 30 вересня 1875 р. підрядник
доповів про виконання робіт, які після усунення
недоліків у 1877 р. були засвідчені приймальною
комісією [9, арк. 109].
У 1879 р. міська дума звернула увагу на відсутність у місті упорядкованих зелених територій для відпочинку — скверів, садів, бульварів.
Того ж року дума прийняла рішення на «Парадной площади № 3» (так вона була позначена
на генеральному плані 1872 р.) закласти бульвар (сквер), який згодом отримав назву «Александровский». У 1886 р. у Балті був закладений
ще один сквер — на Соборній площі [10, арк.
27–66]. Дещо покращилось освітлення вулиць —
по-перше, почали використовувати ліхтарі з
гасовими лампами, по-друге, була збільшена
кількість ліхтарів майже до сотні. Збільшення
площі міста та поява залізничної станції викликало потребу у розширенні міського транспорту.
До початку ХХ ст. всі перевезення пасажирів
та вантажів здійснювали візники, діяльність
яких регламентувалась органами міської влади.
У 1882 р. у Балті нараховувалось 37 «легкових»
візників (3 фаетона, 20 дрожек та 14 бричок) з
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81 конем, 70 «ломових» візників з 133 конями
[7, арк. 7].
Економічний розвиток міста у пореформені
роки зазнав теж суттєвих перетворень. З розвитком фабрично-заводської промисловості,
транспорту та інших форм торгівлі (зокрема,
стаціонарної) ярмарки впродовж другої половини ХІХ ст. поступово занепадають. Отже,
переважна більшість міських ярмарків на Поділлі реально ставали одноденними і роздрібними, а за обсягами торговельних оборотів
майже нічим не відрізнялися від торговельних
операцій, які проводилися у звичайні базарні дні. У деяких статистичних та довідкових
джерелах того часу навіть не відокремлюють
базари від ярмарок. Навіть потужний балтський Троїцький ярмарок наприкінці ХІХ ст.
пережив відчутний спад: якщо у 1886 р. було
продано товару на 2025 тис. руб., то у 1898 р. —
на 328,5 тис. руб. [6, с. 41]. Причиною занепаду
став, передусім, розвиток залізниць та телеграфу, що дозволяли купцям без відвідання
ярмарок замовляти та отримувати гуртові партії товарів, а також поширення стаціонарних
форм постійної торгівлі — крамниць, торгових
будинків, гуртових складів. Саме завдяки діяльності останніх Балта продовжувала утримувати провідну роль на Поділлі у торгівлі,
особливо хлібній.
У 70-ті рр. ХІХ ст. відбулися позитивні зміни у промисловості. У ці роки у Балті з’явились
порівняно великі підприємства. Найбільшими були паровий млин (у 1877 р. працювало
10 робітників, виробив продукції на 30 тис.
руб.) і тютюнова фабрика (у 1877 р. працювало 30 робітників, виробила продукції на
64 тис. руб.). Завдяки цим підприємствам Балта вийшла на перше місце серед міст губернії
за сумою виробленої продукції — 127800 руб.
[32, арк. 150 –153]. На початку 1880 -х рр.
з’явилось ще одне велике підприємство — гуральня. У 1883 р. на ній було викурено 1239310
градусів спирту. Наростила потужності тютюнова фабрика купця Берладира (у 1883 р.
переробила 1453 пудів тютюну та 9220 пудів
махорки) [20, с. 86, 100].
Все це привело до подальшого зростання
промислового потенціалу міста. За відомостями губернського статистичного комітету,
у 1885 р. у Балті діяло 23 промислових підприємства, які виробили за рік продукції на
398 тис. 118 руб. та мали 172 робітники. Як
бачимо, у порівнянні з попередніми роками,
обсяги виробництва та кількість робітників
на підприємствах міста збільшилися. Іншою

стала й галузева спеціалізація підприємств.
Діяли заводи: 5 — шкіряних, 7 — цегельних та
кахельних, 2 — мінеральних вод, 2 — свічкосальних, 1 — миловарний, а також тютюнова
фабрика, ґуральня, паровий млин, 2 друкарні. До числа підприємств зарахували перший
фотографічний заклад міста  — фотографію
Н. Краєвської, яка була відкрита 1880 р. Разом
з тим до статистичного звіту 1885 р. не увійшло
чимало дрібних підприємств (олійні, скотобойні, крупорушки, 20 вітряків тощо), які на
той час існували у місті. Найбільше продукції
виробляла ґуральня (на 236373 руб. за рік), тютюнова фабрика (86000 руб.) та млини (45220
руб.) [14, табл.].
Відомості про існуючі промислові підприємства та їх власників містять звіти Подільського губернського правління від 1895 р.
У Балті названо 29 підприємств: чавуноливарний завод (міщанина Валерія Манчурова),
гуральня (купця Мошка Будейського), завод
мінеральних вод (міщанина Іцки Нутельса),
3 цегляні заводи (міщан Конана Болдарева,
Михайла Комарова та Мошка Лернера), 3 шкіряні заводи (міщан Лейзора Луцкера, Симхи
Тетієвського та Янкеля Плицмана), 4 олійні
(міщан Петра Любомирського, Гершка Рейтера, Давида Воловаца, Хаіма Кигилухіса),
2 тютюнові фабрики (купців Абрама Маркиса та Іося Берладира), 3 скотобійні (дружини
священика Віри Сераєвої, купця Івана Кушнірова та міська), парова олійня (саксонського
підданого Густава Боока), 4 парові млини (міщанина Мошки Одеського, саксонського підданого Густава Боока, міщанина Арона Сосіна
та купця Мошки Іудейського), 3 друкарні (міщан Якова Фітермана, Давида Сипитинера та
Мойше-Давида Міронера), 3 фотографії (міщан
Августи Миколаївської, Франця Болтуцького
та Наталії Краєвської) [11, арк. 4–96]. У 1896 р.
почав працювати спиртоочисний казенний
склад — спеціалізоване державне підприємство,
що виробляло спирт-ректифікат і горілку [16,
с. 147–149]. Отже, наприкінці ХІХ ст. характерною рисою Балти стала поява значної кількості
різногалузевих промислових підприємств.
Соціальна сфера другої половини ХІХ ст.
теж отримала певний розвиток. У 1869 р. у
Балті, так само як й інших повітових центрах,
було відкрите міське двокласне училище. Цей
навчальний заклад до початку ХХ ст. був найбільшим у місті. Наприклад, 1882 р. тут навчалось 160 хлопців та 71 дівчинка, працювало 16
викладачів і службовців [7, арк. 8 зв.]. У 1880 р.
відкрито другу парафіяльну школу (вона діяла
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4 роки при соборі, потім була закрита, відновлена 1896 р.) [23, с. 2]. Продовжували навчати
дітей парафіяльна школа при Миколаївській
церкві та казенне єврейське училище (у 1882 р.
навчалось 52 хлопця, працювало 3 викладача)
[7, арк. 9]. Разом з державними початковими
навчальними закладамиь почали з’являтись
приватні школи. Так, є відомості, що 1892–
1893 рр. розпочалось навчання у приватних єврейських училищах: у двох чоловічих — Б. Басіна та С. Клецермана, у двох жіночих — Ф. Басіної та С.-Х. Жалковер[19, с. 78–79]. Крім того,
єврейська громада міста продовжувала зберігати традиційну систему початкових релігійних
освітянських закладів, утримуваних ними як
на громадських, так і на приватних засадах —
хедери, талмуд-тора.
Серед закладів культури, що працювали у
Балті у 60–80-ті рр. ХІХ ст., знову згадується театр, який діяв виключно під час ярмаркових днів. Відзначимо, що коли розпочався
поступовий занепад ярмаркової торгівлі, то
театр припинив своє існування. Принаймні,
у 90-ті рр. ХІХ ст. відомостей про театр у Балті
не зустрічаємо. Разом з тим у місті з’явились
інші заклади культури. У 1870-ті рр. була заснована бібліотека з читальнею. Вона була приватною, книжковий фонд складався здебільше з
художньої літератури, а також періодики (журнали, газети). Відпочити і розважитись городяни могли у двох клубах — громадському та
військовому (офіцерське зібрання). Що стосується діяльності клубів, то, наприклад, у описі
міста 1882 р. зазначене таке: «Общественный
городской клуб, в котором зимой, большей
частью по воскресеньям бывают танцевальные
вечера и ежедневно  — вечера для карточной
игры. В клубе имеется буфет и биллиард,
выписываются газеты. Военный клуб — в нем
происходят занятия офицеров военным наукам, в назначенные дни бывают танцевальные
вечера и любительские спектакли. При клубе
имеется: буфет, библиотека и оркестр. То и другое принадлежит 48-му резервному батальону»
[7, арк. 19 зв.].
Покращився стан охорони здоров’я. Продовжувала діяти міська лікарня на 25 ліжок, у якій
створили умови для розгортання у разі потреби додаткових десяти ліжок [7, арк. 9]. Єврейська громадська лікарня збільшила кількість
ліжок від 15 до 50. У 1888 р. у Балті відкрили
«Бесплатную лечебницу» амбулаторного типу.
Це був лікувальний заклад особового типу,
який був заснований та утримувався на благо-

дійні кошти Подільського відділення Імператорського людинолюбного товариства. Подібні
безкоштовні амбулаторії були відкриті ще у
Кам’янці-Подільському та Проскурові. В них
чергували місцеві лікарі та вели благодійний
амбулаторний прийом хворих. Так, у 1898 р. до
Балтської амбулаторії звернулось 5657 хворих
(всі вони отримали безкоштовну консультацію
та 98% із них ще й безкоштовні ліки) [18, с. 22].
Збільшилась мережа аптек — у 1882 р. їх нараховувалось три [7, арк. 9].
Загальне піднесення у соціально-еконо
мічному розвитку сприяло зростанню населення міста. Згідно з переписом 1897 р. населення
Балти склало 23393 мешканця (третій показник після Кам’янця-Подільського та Вінниці).
До того ж міським можна вважати населення
балтських приміських сіл Олександрівка (963
мешканця) та Бендзари (1069 мешканців), які
фактично складали єдине ціле з містом [21].
Як виглядала Балта на порозі ХХ ст., знаходимо у праці за редакцією Є. Сіцінського:
«По народонаселению и торговле  — один из
значительных городов губернии. В средней части города вымощенные улицы представляют
ряды хороших каменных двух- и одноэтажных
домов, крытых жестью и гонтой. Далее к окраинам идут еврейские лачуги, а на склонах
холмов, справа и слева вдоль течения реки,
ютятся мещанские жилища, большей частью
крытые соломой. Среди них виднеются паровая мельница, мыловаренный и винокуренный
заводы, маслобойня, кирпичные заводы, склад
земледельческих орудий и т.п. В лучших домах помещаются правительственные и городские учреждения. Среди пестрой массы домов
высится несколько православных храмов…
Балта соединена почтовой дорогой с г. Ольгополем и шоссейною со станцией «Балта» на
протяжении 7-ми верст… Климатические условия г. Балты со скученным народонаселением
не могут быть благоприятными для здоровья…»
[23, с. 1].
Таким чином, у другій половині ХІХ ст.
Балта зберегла свій поступальний розвиток та
роль одного з найважливіших міських поселень
Поділля. За цей час відбулись суттєві зміни у
соціально-економічному розвитку міста: Балта
була приєднана до залізничної мережі, торгівля і промисловість адаптувались до нових умов
капіталістичного ринку, міське самоврядування
пройшло важкий шлях реформування, міська
адміністрація нарешті звернула увагу на соціальну сферу та благоустрій міста.

271
Д жерела та літерат у ра
1. Андреев П. Юго-Западные дороги: ист.-экон. очерк. —
К.: Тип. С. В. Кульженко, 1896. — 133 с.: прилож.
2. Бойко Є., Свистун Т. Балта // Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область. — К.: Головна редакція
УРЕ АН УРСР, 1969. — 911 с.
3. г. Балта Подольской губернии: исторические заметки
// Киевская старина. — 1904. — № 6. — с. 605–609.
4. Географическо-статистический словарь Российской
империи / [составил по поручению императорского
Русского географического общества П. Семенов]. —
СПб., 1863. — Т. 1. — 727 с.
5. Городские поселения Российской империи. — СПб.:
Тип. т-ва «Обществ. польза», 1864. — Т. 4: Подольская губерния. — VIІІ, 805, 131 с.
6. Гульдман В. К. Подольская губерния: опыт геогр.стат. описания. — Каменец-Подольский: Изд. Подол. губерн. стат. комитета, 1889. — 414 с.
7. Державний архів Одеської області. — Ф. 755. —
Оп. 1. — Спр. 1.
8. Державний архів Хмельницької області (далі  —
ДАХО). — Ф. 227. — Оп. 1. — Т. 4. — Спр.11799
9. ДАХО. — Ф. 227. — Оп. 1. — Т. 4. — Спр. 12391.
10. ДАХО. — Ф. 227. — Оп. 1. — Т. 5. — Спр. 1453.
11. Там само. — Спр. 4824.
12. Єсюнін С. Міста Поділля у другій половині ХІХ —
на початку ХХ ст.: монографія. — Хмельницький:
ФОП Мельник А. А., 2015. — 336 с.: іл.
13. Єсюнін С. М. 173-й піхотний Кам’янецький полк:
трагічні події 1916 року та полкова історія попередні х років // Воєнні аспекти історії Поділля
ХХ–ХХІ ст.: матеріали наук.-практ. конференції,
м. Кам’янець-Подільський, 29 жовтня 2014 р. —
Кам’янець-Подільський, 2014. — С. 3–12.
14. Обзор Подольской губернии за 1885 год. — Каменец-Подольский, 1886. — 132 с.: [12 табл.]
15. Обзор Подольской губернии за 1886 год. — Каменец-Подольский, 1887. — 137 с.: [12 табл.]
16. Обзор Подольской губернии за 1907 год. — Каменец-Подольский, 1908. — 159 с.: [13 табл.]
17. Орловский М. Историко-статистический очерк
уездного города Балты // Подольские епархиальные
ведомости. — 1864. — № 5 — С. 155–161.
18. Отчет Каменец-Подольского Комитета Императорского человеколюбивого общества за 1904 год. — Ка-

менец-Подольск: Тип. Подол. губерн. правления,
1905. — 86 с.
19. Памятная книжка Киевского учебного округа на
1896–1897 учебный год. — К., 1897. — Ч. ІІ: Подольская губерния. — ХІІ, 112 с.
20. Памятная книжка Подольской губернии на 1885 год:
адрес-календарь и статистическо-справочные сведения. — Каменец-Подольск: Тип. Подол. губерн. правления, 1885. — 115 с.
21. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 / [под ред. Н. А. Тройницкого]. — СПб.:
Изд. центр. стат. ком. МВД, 1904. — Вып. XXXII: Подольская губерния. — XII, 285 с.
22. Подольский адрес-календарь / [сост. В. К. Гульд
ман]. — Каменец-Подольский: Подол. губерн. стат.
комитет, 1895. — 452 с.
23. Приходы и церкви Подольской епархии // Труды
Подольского историко-статистического комитета /
[под ред. Е. Сецинского]. — Каменец-Подольск: Тип.
С. П. Киржацкого, 1901. — Вып. ІХ. — 1064 с.
24. Родзяновский И. Историко-статистическое описание
прихода свято-Николаевской церкви, находящейся
в г. Балте // Подольские епархиальные ведомости. —1872. — № 6 — С. 222–233.
25. Статистические сведения о Подольской губернии за
1862, 1863 и 1864 годы / [сост. А. Демьяненко]. — Каменец-Подольск: Тип. губ. управления, 1865. — 68 с.
26. Статистические сведения о Подольской губернии за
1865 и 1866 годы// Труды Подольского губернского статистического комитета. — Каменец-Подольск: Тип.
губ. управления, 1869. — 52 с.
27. Стряпкін П. В. Балта: нарис. — Одеса: Маяк, 1968. —
110 с.
28. Таранец С. В. Старообрядчество Подолии. — К.,
2000. — 239 с.
29. Таскин А. Юзефград — Балта. — Одесса: Негоциант,
2005. — 24 с.
30. Центральний державний історичний архів України
(далі — ЦДІАК України). — Ф. 442. — Оп. 39. — Спр. 2.
31. ЦДІАК України. — Ф. 442. — Оп. 57. — Спр. 183.
32. Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–1862 гг. — СПб.: Тип. Д. Кесневиля, 1863. — Ч. ІІ, т. 29: Подольская губерния. —
47 с.

Socio-economic development of Balta in the second half of the 19th century
S. Yesunin
The article examines the socio-economic development of Balta in Podolia guberniya (governorate) in the second
half of the 19th century, and analyses statistical data and archival sources of the related topic.
Keywords: city of Balta, Podolia guberniya (governorate), railway, trade, industry, education.
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Р. И. Бродавко

Народный артист Украины Г. Р. Осташевский
(1921–2004) и заслуженная артистка Украины
Г. Т. Осташевская (1926–2013)
в театральной истории Одессы
Народный артист Украины Г. Р. Осташевский (1921–2004) и заслуженная артистка Украины Г. Т. Осташевская (1926–2013) сыграли выдающуюся роль в театральной истории Одессы второй половины ХХ и
начала ХХ1 столетия. Проработав более полувека в одесских театрах, они создали яркую галерею сценических образов в спектаклях классического и современного репертуара. Их актерское мастерство во многом
обусловило высокий уровень театральной культуры города.
Ключевые слова: Генрих Осташевский, Галина Осташевская, театр, Одесса.

В 1938 г. на приемные экзамены в Киевскую
студию киноактера приехал ладный семнадцатилетний паренек из Одессы. Конкурсные испытания проходили в несколько туров, последним из
которых была кинопроба. Благополучно выйдя
в финал (а конкурс был — несколько десятков
человек на место), Генрих Осташевский, страдавший болезнью глаз, не выдержал мощного потока
света, направленного на съемочную площадку,
и, говоря языком спортивных комментаторов,
сошел с дистанции. Председатель приемной
комиссии, вручая абитуриенту кинопленку, вещественное доказательство его фиаско, сказал на
прощание: «К сожалению, мы не можем взять вас
в кино, но вы, несомненно, обладаете актерским
дарованием. Не теряйте времени — учитесь!».
И в том же тридцать восьмом Г. Осташевский
поступил в Одесское театральное училище. Однако закончить его ему не удалось — началась
Вторая мировая война. В армию Осташевский
призван не был все по той же причине — болезни глаз. Он остался в оккупированной Одессе.
Перед войной двадцатилетний Генрих Романович женился. Когда в город вошли нацисты —
немецко-румынские захватчики, началась трагедия для оставшихся в нем евреев. Массовые
аресты, казни, колонны несчастных, которых
отправляли в гетто — в Богдановку, Доманевку…
Для Осташевского, детство и юность которого прошли в центре Одессы, на Провиантской,
который в своем дворе, на улице, в школе общался, учился, дружил с людьми разных наци© Бродавко Р. И., 2016

ональностей, расовая политика фашистов была
дикостью. Смириться с ней он не мог. В это роковое время она коснулась и его семьи: жену с
ее родителями и близкими угнали в гетто.
Генрих Романович не любил рассказывать,
как он поддерживал семью жены в неволе, как
спас ее из фашистского ада. Но главное — ему
удалось это сделать. И теперь на Аллее праведников мира в Прохоровском сквере тянется к
солнцу дерево, посаженое в его честь, а его имя
навсегда в списке тех, кто для людей всей планеты олицетворяет Человечность.
Чем только ни приходилось заниматься Осташевскому в годы войны, чтобы заработать на
жизнь! Он рассказывал однажды, как возил соль
куда-то в Винницкую область. Дело было по
тем временам выгодным, однако опасным: румынские власти запрещали такую коммерцию.
Однажды уже на самом подъезде к месту, где
Генриха Романовича ожидал человек, который
должен был принимать товар, в вагон вошел румынский патруль и полицаи. Оставив мешки в
вагоне, Осташевский на ходу спрыгнул с поезда
и пошел пешком. На пути оказалось местечко,
каких было много в Подолии. Он долго думал,
заходить в него или не заходить, наконец, решился… То, что Генрих Романович увидел там,
было настоящим адом. На улицах лежали обез
ображенные трупы стариков, женщин и детей,
тлели сожженные постройки, метались уцелевшие животные… Как выяснилось потом, этот
погром был делом рук отступавших власовцев...
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В годы войны познавалась дружба. У Генриха
Романовича был друг, с которым они прошли
по жизни не одно десятилетие. Это Юлий Иванович Божек, блестящий актер и милейший и
скромнейший человек. Близость этих людей
была поистине братской. Осташевский много
рассказывал мне, насколько безотказен был
Юлий Иванович, когда в годы
войны ш ла речь о спасении
человеческих жизней, сколько
доброго сделал он для людей,
которые нуждались в помощи и
поддержке.
Буквально на следу ющий
день после освобождения Одессы
Осташевский и Божек пришли
в Театр юного зрителя (далее —
ТЮЗ) и были приняты в труппу.
В послевоенном ТЮЗе шла мировая и отечественная классика,
произведения современных драматургов, пьесы-сказки. Генрих
Романович переиграл множество
ролей героического и комедийного плана. С чувством глубокой
благодарности вспоминал он главного режиссера ТЮЗа Н. В. Зайцева. Этот талантливый,
многоопытный, тактичный и чуткий человек
во многом помог ему раскрыться как актеру,
способствовал его творческому росту. Многое
дало Осташевскому и общение с одаренным режиссером Абрамом Рубиным.
В каждом периоде жизни у ведущего актера
театра есть роль, которая становится для него
этапной. Для Осташевского в период его работы
в ТЮЗе такой стала роль Алексея в «Оптимистической трагедии» В. Вишневского. Спектакль,
поставленный Н. Орловым и Б. Мошанским,

стал заметным явлением в театральной жизни Одессы, в первую очередь, благодаря ярким
сценическим образам, созданным Н. Батуриной
(Комиссар) и Г. Осташевским.
После «Оптимистической трагедии» Генриха
Романовича пригласили на одну из центральных
ролей в кинофильме «Якби каміння говорило...»
— В пятидесятые кинотехника стала иной, более «щадящей»
для актера, и это позволило
мне сниматься, — рассказывал
Г. Осташевский.
После удачного кинодебюта
последовали роли в фильмах
«Гроза над полями», «Ключи от
неба», «Голубая стрела» и многих других. Всего Осташевский
снялся в 24 фильмах.
Давно известно, что для
каждого актера чрезвычайно
важны встречи с режиссерами, которые способны в полной мере оценить масштабы их
исполнительского дарования.
В этом отношении Генриху Романовичу, безусловно, везло. После Николая
Зайцева судьба надолго связала его с Наумом
Орловым. В 1958 г. вместе с Наумом Юрьевичем
Осташевский переходит в Украинский театр и
дебютирует там в роли Илько в «Патетической
сонате» М. Кулиша. Сам факт постановки пьесы этого выдающегося украинского драматурга, репрессированного в тридцатые годы, стал
важным событием в культурной жизни страны.
Одесский спектакль был первым, прорвавшим
пелену официального забвения М. Кулиша в
СССР. Рассказывают, что лицо, осуществлявшее в те годы цензуру, не разобралось и перепу-
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тало «Патетическую сонату» с пьесой Н. Погодина «Третья, патетическая», где центральным
действующим лицом является Ленин. Так ли это
было в действительности, неизвестно. Тем не
менее премьера в украинском театре состоялась
и открыла городу и стране яркого режиссера и
талантливого актера, входившего тогда в пору
творческой зрелости.
Следующим «пиком» своей
актерской биографии Генрих
Романович считал роль Прохора Громова в инсценировке
известного романа В. Шишкова «Угрюм-река». Первым на
язык театра это произведение
переложил выдающийся украинский режиссер В. С. Василько, создав яркую социально-психологическую драму.
«Угрюм-река» стала последней
постановкой Василия Степановича, и, словно предчувствуя это, он вложил
в эту работу всю мощь своего режиссерского
таланта. Будучи школьником, я имел счастливую возможность присутствовать на репетициях
этого спектакля и видеть, как работает Мастер с
актерами. На роль Прохора Громова было назначено два исполнителя — Ярослав Геляс и Генрих
Осташевский. При единой режиссерской задаче
они создавали характеры, которые во многом
отличались друг от друга. Прохор Я. Геляса
был более жестким, безжалостным, прагматичным, в то
время как в Прохоре Осташевского то и дело вспыхивали не
затоптанные жаждой наживы
и власти огоньки человечности. Порой его герой даже вызывал сострадание. Так случилось, что Я. Геляс вскоре ушел
в другой театр, и роль Прохора
с неизменным успехом исполнял только Генрих Романович.
Для Осташевского работа с
В. С. Василько стала не просто школой мастерства. Она ознаменовала качественно новый этап в его творческой жизни.
Точнее стал отбор средств выразительности,
глубже психологические характеристики, острее взгляд на философские и социальные проблемы. В каждом из героев Осташевского стало
больше интересовать проявление глубинных качеств личности — будь то Джильберт в «Марии
Тюдор» В. Гюго, Гирей в «Марусе Богуславке»
М. Старицкого, Коррадо в «Семье преступника»

П. Джакометти. С Василько Генрих Романовича связывали дружеские отношения вплоть до
кончины Василия Степановича.
Яркие образы создал Осташевский в спектаклях, поставленных режиссером Брониславом
Мешкисом. Смик в «97» по пьесе Н. Кулиша,
Шуйский в «Борисе Годунове» Пушкина, Батарцев в «Протоколе одного заседания» А. Гельмана… Разные
образы, разные эпохи, разные
проблемы. Сопоставимы эти
герои в одном: психологической точностью созданных
актером характеров. Интересной была роль Дона Карлеоне
в спектакле режиссера Игоря
Равицкого по известному роману М. Пьюзо «Крестный
отец». Жесткий глава мафии — и любящий отец, хищник, бесцеремонно распоряжающийся судьбами многих людей, — и глубоко
несчастный человек… Осташевский строил этот
многогранный образ на контрастах и добивался
высокой убедительности.
Этапной для себя работой Генрих Романович считал роль Мультика в спектакле «Вечер»
по пьесе А. Дударева в постановке Бориса Зайденберга. Вечерний свет жизни неярок, зато
он освещает самые сокровенные уголки души.
Благодаря ему становится видно, что хорошего
совершил человек, пройдя
большую часть жизненного
пути, что он оставит потомкам. Герой Осташевского
прост и мудр. Он любит людей, стремится делать добро,
ничего не требуя взамен. И
хотя его старость, как старость других односельчан,
одинока и жить приходится в
основном воспоминаниями,
Мультик понимает, что прожил свою нелегкую жизнь
сельского труженика не зря.
Генрих Романович был на редкость спокойным, неконфликтным человеком. Однако это
вовсе не означало, что у него не было своей точки зрения на те проблемы, которые приходилось
решать театру в разные годы. К его мнению прислушивались, его уважали, им гордились. Свыше
сорока лет проработал Осташевский в Одесском
украинском театре, который теперь носит имя
Василия Василько. Стендаль писал: «Заслугой
актера, так же, как и поэта, является душа, спо-
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собная постигать». Такой душой обладал Генрих
Осташевский. За это его любили многочисленные зрители и уважали партнеры по сцене.
Ровно через два месяца после своего восьмидесятилетия, которое отмечалось в 2001 г.,
Генрих Романович, как обычно, принимал
участие в заседании правления Одесского меж
областного отделения Национального союза
театральных деятелей Украины, членом которого
был многие годы. После
окончания заседания он
попросил нескольких человек остаться. Затем открыл портфель, достал из
него несколько бутылок
коньяка и закуску. Кто-то
из нас поинтересовался,
по какому поводу сабантуй. Генрих Романович
печально улыбнулся и
сказал: «Дорогие мои, я
уже в таком возрасте, когда надо отмечать не только
ежегодные дни рождения,
но и месяцы жизни».
Очевидно, тогда его терзали какие-то мрачные предчувствия. Однако за столом он был,
как всегда, весел. Он умел быть лидером застолья и в то же время внимательным слушателем.
Даже в преклонные годы его ясные глаза были
молодыми, а взгляд на редкость выразительным.
После этого эпизода
он прожил недолго. Были
долгие и мучительные
месяцы тяжелой болезни
и угасания…
Генриха Романовича
Осташевского нет с нами,
но жива память о нем.
И будет жить долго, потому
что, несмотря на все драматические и трагикомические коллизии нашей жизни,
хороших людей и хороших
актеров трудно забыть.
***
Слово «звезда» сегодня связывают с популярными артистами кино и эстрады. Но не менее
яркими бывают звезды в труппах театров. Ведь
их искусство во многом определяет успех спектакля у зрителей.
Еще не перестав играть в куклы, Галина Будза
начала играть в театр. Почему? Наверное, потому, что родители любили искусство и передали
эту любовь детям. В довоенном Тирасполе рабо-

тал Украинский театр. Галя пересмотрела в нем
весь репертуар, а некоторые спектакли, особенно
«Платон Кречет», по нескольку раз. Конечно, не
пропускала ни одного фильма. Любимым был
«Цирк» с Любовью Орловой в главной роли. По
мните эпизод, когда героиня поет песенку: «Я из
пушки в небо уйду»? Галя решила разыграть его в
своем дворе. Ее мать была портнихой. В это время она как раз закончила
шить платье из модного
тогда шифона для жены
какого-то полковника.
Галя приставила лестницу
к дереву во дворе, тайком
от матери нарядилась в
шифоновое платье, подол которого волочила
по земле, и в окружении
восторженной детворы,
подражая Орловой, стала
подниматься по стремянке вверх. Неудачное движение — и юная героиня,
запутавшись в платье, падает с лестницы. Ушибов
она сразу не почувство
вала, зато увидела, что платье из немыслимо
дорогого материала разорвано...
Мать не сказала ни слова: придумала какие-то
швы, какие-то вытачки — и порванных мест как
не бывало. Гале было ужасно стыдно за то, что
взяла без спросу чужое платье, за то, что доставила маме столько хлопот.
Но лицедействовать не перестала. Наоборот, любовь
к актерской профессии с
каждым годом становилась
все сильнее.
Галя училась в хорео
графической школе, принимала активное участие
в самодеятельности, много
читала. Она шла к своей
мечте.
В 19 4 0 - м умер от
туберкулеза отец. Они
остались втроем: мать, старший брат Герман и
Галя. Жили бедно, но никогда ни на что не жа
ловались. Знали, что помощи ждать неоткуда.
Гале не исполнилось и пятнадцати, когда началась война. Бомбежки, паника, неразбериха.
Решили эвакуироваться в Одессу, откуда были
родом. Сложили немудреный скарб и отправи
лись на станцию. Там знакомый военный уверенно сказал матери: «Не волнуйтесь! Через не
делю будете дома!».
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Им всем тогда хотелось верить, что так и будет. По дороге поезд бомбили. Они выбегали из
вагона, прятались в кустах. Потом снова продолжали путь.
Приехав в Одессу, поселились на Большом
Фонтане в пустом санатории на 14-й станции,
там, где теперь санаторий «Черное море». Первые дни здесь было тихо, солнечно. Словно не
было никакой войны. И вдруг... Вспоминая об
этом, Галина Трофимовна
не может сдержать слезы.
Во время авианалета бомба
разорвалась в нескольких
метрах от них. И мать, и
Герман, и она были ранены осколками. Мать — тяжело. Всех троих отвезли
в госпиталь, который располагался на Французском
бульваре в институте им.
В. Филатова. Мать вскоре
скончалась. Брату хотели ампутировать ногу, но
Галина не дала. Поверила
одному из врачей, который
с неуверенностью в голосе
согласился «попробовать»
спасти ногу без операции.
С ка ж дым днем госпиталь пустел, раненых
эвакуировали в тыл. Предложили эвакуироваться и
осиротевшим подросткам.
Но сестра матери, тетя Франя, которая жила на
Слободке, решительно воспротивилась: «Куда
вы одни, без родителей? Оставайтесь, как-ни
будь переживем».
Бог спас: они должны были эвакуироваться
на пароходе «Ленин», как раз тем рейсом, который оказался для этого судна последним...
Когда наши оставили Одессу, в городе воцарилась зловещая тишина. Люди старались не
выходить на улицу. Ожидание было тягостным.
Пугала неизвестность. Еще страшнее стало,
когда зазвучала румынская речь. Как оно будет
дальше?
Вокруг было горе. Но надо было жить и
зарабатывать на жизнь. Галина узнала, что собираются открыть детский театр в Театральном
переулке, что объявлен конкурс в балет. Она
пришла — маленькая, худенькая, но собравшая
всю свою волю в кулак — и прошла испытание.
Так в пятнадцать лет Галина Будза вышла на
профессиональную сцену.
В репертуаре театра были сказки, в которых
обязательно участвовал балет. Работали много,

но ей эта работа не была в тягость: она ощутила,
что нашла себя.
К тому времени Герман уже не жил с ними:
он ушел в партизанский отряд, действовавший
в Савранских лесах. Как многие одесситы, оказавшиеся в оккупации, Галя жила ожиданием:
когда придут «Наши». Это произошло 10 апреля
1944-го, а 12 апреля она, как и многие другие
актеры, была зачислена в труппу Театра юного зрителя, возрожденного в освобожденной Одессе. Главным режиссером
ТЮЗа стал Н. В. Зайцев,
талантливый постановщик и великолепный театральный педагог. Именно
ему выпало сыграть важную роль в судьбе Галины
Будзы.
В театре шла пертурбация. Балет решили сократить. Галю приглашали
сначала в танцевальную
группу военного ансамбля, затем — в оперетту. Она
согласилась на оперетту
(все-таки театр), но тут
вмешался Зайцев: «У тебя
определенно есть актерское
дарование. Ты — наша. Переходи в актерский состав».
Режиссер не ошибся. У
невысокой худенькой де
вушки было незаурядное дарование. Кроме
прекрасных внешних данных, раскрепощенной
пластики, она проявила себя как мыслящая актриса. И это сразу проявилось в ролях, которые
Галина Трофимовна начала играть в спектаклях для детей. Редкое амплуа травести требует
сложного комплекса актерских качеств. Играть
мальчиков и девочек так, чтобы, несмотря на
условность, зрители поверили, что перед ними
действительно их сверстники или любимые
сказочные герои, значит, глубоко проникнуть
в психологию персонажей, найти точные краски в создании характеров, «заразить» задором,
оптимизмом, быть предельно искренней.
Первой ролью Галины Будзы была Красная
Шапочка, и она сыграла ее ярко, темпераментно, с той эмоциональной отдачей, которая позволяет увлечь малышей. Потом были Аленушка,
Золушка и еще масса других сказочных героинь.
Во второй половине сороковых Зайцев задумал постановку «Ходжи Насреддина», а Галине
Будзе поручил роль... задних ножек Ослика. Она
смутилась.
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— Вот увидишь: твой Ослик будет в центре
внимания, — убежденно сказал Николай Васильевич. — Только ты сумеешь пластически
выразить этот характер.
И было действительно так. Все появления и
уходы Ослика неизменно сопровождались бурными аплодисментами.
И все же, несмотря на видимые успехи, Галину часто мучили сомнения: ведь она не получила никакого специального актерского образования. Ее школой был только театр. Двоюродной
теткой Галины Трофимовны была известная
актриса Дарья Зеркалова. В конце сороковых
годов она приехала с театром на гастроли в Одессу. Галина с восторгом смотрела спектакли с ее
участием. Зеркалова побывала в ТЮЗе, увидела
двоюродную племянницу на сцене.
– Приезжай в Москву, я помогу тебе поступить в училище Малого театра, — сказала Дарья
Васильевна.
В отпуск Галина Трофимовна поехала в столицу, показалась в училище. Вопрос о поступлении на учебу был, казалось бы, решен, но...
Когда она поведала о своем намерении Зайцеву, он задумался и сказал: «Москва — большая, театров много. Добиться успеха в столице
очень трудно. Много талантливых людей так и не
смогли там реализоваться. А ты уже состоялась,
и это — далеко не предел твоих актерских воз
можностей. Я советую тебе остаться в Одессе».
И Галина Будза поверила тому, кого считала
своим учителем.
Работы у нее было всегда много, и роли —
яркие, интересные. Кроме детских спектаклей,
Люсиль в «Мещанине во дворянстве», Барба в
инсценировке «Вей, ветерок» по Я. Райнису,
Ундертон в «Бане» Маяковского, мадам Ксидиас в «Интервенции» Славина, Галя в «Назаре
Стодоле» Шевченко, Липочка в «Своих людях —
сочтемся» А. Островского, центральные роли в
пьесах В. Розова «В добрый час» и «Ее друзья»,

мадам Бонасье в «Трех мушкетерах» Дюма...
Критики неизменно отмечали высокую исполнительскую культуру, возрастающее от роли к
роли мастерство актрисы.
Вот уже более полувека прошло с тех пор, как
сменила Галина Трофимовна фамилию Будза на
фамилию Осташевская, став женой своего кол
леги и партнера Генриха Осташевского, который
начинал в ТЮЗе, а затем перешел в Украинский
театр им. В. Василько. Они были не просто супругами, а единомышленниками, для которых
сцена — святое место. К сожалению, Генриха
Романовича уже нет с нами…
Галина Трофимовна сыграла в Одесском
ТЮЗе свыше двухсот ролей. Цифра — рекордная. Но дело, конечно, не в количестве, а в их
качестве. Ее последней работой в театре стала
главная роль в спектакле «Дорогая Памела».
В одном из интервью, которое мне довелось взять у Галины Трофимовны, она сказала:
«В каждом театре спектакль — это урок добра, в
ТЮЗе — урок добра вдвойне. Если мы не научим
детей и подростков быть чуткими, человечными, искренними, если не сумеем воспитать их
порядочными, бескомпромиссными, мысля
щими и сострадающими чуткому горю людьми,
у нас не будет будущего». В этом ее духовное
завещание.
***
Одессу справедливо считают городом значимых театральных и музыкальных традиций.
Однако до сих здесь нет музея, который бы занимался их изучением и популяризацией. Со временем исчезают бесценные документы, на основе
которых можно было бы создавать интересные
экспозиции, рассказывающие о ярком прошлом
одесских театров, филармонии, консерватории.
Создание такого музея — долг одесситов пред
теми, кто своим творчеством обусловил общенациональную и мировую славу Одессы как крупнейшего культурного центра страны.

People’s Artist of Ukraine Henry Ostashevsky (1921–2004) and the Honored Artist of Ukraine Galina Ostashevsky
(1926–2013) in the theater history of Odessa
R. Brodavko
People’s Artist of Ukraine Henry Ostashevsky (1921–2004) and the Honored Artist of Ukraine Galina Ostashevsky
(1926–2013) played a prominent role in the theater history of Odessa in the second half of 20th century and in the
beginning of 21st century. Having been working for more than fifty years in the theaters of Odessa, they performed a
bright variety of characters for classical and contemporary repertoires. Their acting has largely influenced the high
raise of the city’s theatrical culture.
Keywords: Henry Ostashevsky, Galina Ostashevsky, Theater, Odessa.
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УДК 929Маловічко(477.74-21):82

К. С. Хоменко

До одеських сторінок біографії Івана Маловічка
У статті подано результати архівних досліджень біографії українського поета-футуриста І. К. Маловічка.
В центрі уваги зв’язки поета з Одесою.
Ключові слова: І. К. Маловічко, український футуризм, Розстріляне відродження, Одеська кіностудія
ВУФКУ, Одеський державний технікум кінематографії ВУФКУ.

В 1990-ті рр. до читачів почали вертатися
письменницькі імена, що були вилучені з літературного ужитку в результаті кривавих репресій 1920–1930-х рр. Цей період в українській літературі отримав трагічну назву — Розстріляне
відродження. Зусиллями літературознавців та
істориків по крихтам збиралися відомості про
знищених тоталітарним режимом митців. Були
заповнені величезні прогалини, і літературний
процес 1920-х рр. набув яскравості і довершеності. Однак зусилля наукового пошуку останніх
двох десятиліть не змогли засвоїти весь масив
речників українського відродження. І на сьогодні лишаються «чорні діри» в літературознавстві 1920-х рр., що потребують дослідження, вивчення і популяризації доробку письменників,
які були неправедно покарані і творчість яких
була несправедливо забута.
Одне з таких забутих імен — Іван Кирилович
Маловічко, на початку 1930-х рр. відомий український поет-футурист, прозаїк та журналіст.
За бібліографією видно, що він тільки розпочав
свою письменницьку діяльність, експериментував з формою у віршах, писав художню прозу,
публіцистику. Потім раптовий арешт і скорий
суд — 17 листопада 1937 р. київською трійкою
І. К. Маловічко був засуджений до розстрілу.
Вирок було виконано 26 листопада 1937 р.
За життя Івана Кириловича вийшли окремими книгами його твори: «Шефи. Поема» (1930),
«Головам на плечах» (1930), «Соціалістична весна. Поема» (1930), «По морях» (1931), «Морейн із
Комі» (1934), «З історії Одеського порту» (1935),
«На кордоні» (1936). Після розстрілу автора його
книги були вилучені з бібліотек і знищені. Поняття український футуризм пішло в забуття.
Першим дослідником українського футуризму став канадський літературознавець Олег
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Ільницький. У його книзі «Український футуризм 1914–1930» ім’я І. К. Маловічко побіжно
згадується сім разів [12, c.148, 160, 180, 205, 211,
212, 258].
У 2014 р. вийшла антологія «Українська авангардна поезія. Антологія 1910–1930», вона містить невелику біографію, бібліографію та чотири вірші Маловічка [13, c. 343–356].
Треба зазначити, що електронні ресурси
дають досить цікаву інформацію щодо Івана
Маловічка. У соціальній мережі Facebook, наприклад, є сторінка «100 років українському
футуризму / Centennial of Ukrainian Futurism».
Поміж інших є дві публікації, які присвячені
І. К. Маловічку: уривок поеми «Шефи» та фрагменти спогадів Олексія Полторацького про Івана Маловічка [8].
В Українській Вікіпедії [9] є стаття про Івана
Маловічка, де зазначено, що «це незавершена
стаття про особу». За півроку стаття у Вікіпедії
поповнилася досить цікавими матеріалами.
На жаль, вся інформація у мережі Інтернет
викладена без посилань на першоджерела.
Для того щоб відтворити повну біографію
повернутого із забуття поета, насамперед звернемось до архівних документів.
Перш за все звертає увагу, що навіть прізвище поета в різних документах пишеться порізному – Маловічко та Маловичко. У статті
прізвище написане так, як вказував поет у власноруч написаних документах.
І. К. Маловічко народився 7 листопада
(25 жовтня) 1909 р. в селі Верещаки Лисянського району Черкаської області у родині бідних
селян. У родині було троє дітей. Старший брат
Григорій у 18 років поїхав на Далекий схід.
Молодший Олександр став студентом Далекосхідного державного університету. Пізніше
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Олександр Маловічко очолив кафедру геофізики Пермського університету. Іван Маловічко закінчив сільську школу і згодом почав працювати
вчителем початкових класів у школі села Радчиха Катерининського повіту на Уманщині. Але це
не задовольняло амбітних бажань юнака. Його
вабило велике місто. Іван захоплювався поезією
та мріяв про кіно.
І влітку 1928 р. він лишає рідне село та переїжджає до Одеси. В серпні того ж року І. К. Маловічко вступає в Одеський державний технікум
кінематографії ВУФКУ на екранне відділення
[5, арк. 1].
В результаті роботи над дослідженням обставин життя І. К. Маловічка в Одесі у фондах Державного архіву Одеської області (далі — ДАОО)
вдалося знайти фонд технікуму [2]. Деякі документи цього фонду буде наведено нижче.
«Одесский государственный техникум кинематографии Всеукраинского фото-кино
управления, г. Одесса». У цьому фонді всього
349 одиниць зберігання з 1924 по 1930 рр. Одеський держаний кінотехнікум був розташований
на вул. Чичеріна, 3, у Бульварному районі міста
Одеси. У 1928 р. очолював цю установу Олександр Никонорович Денісов.
Досить цікава справа «Одеський державний
технікум кінематографії. Статистичні звіти,
списки студентів и викладачів за 1928, 1929
роки» [5]. На 81 аркуші цієї справи міститься
велика кількість статистичних даних, цифри, відсоткові порівняння, які при детальнішому огляді дають уявлення про абітурієнтів
того часу: за національністю, за партійністю,

поіменні списки всіх абітурієнтів, кількісні
списки персоналу та викладачів.
Наприклад, у 1928 р. заяви до вступу у технікум подали 180 чоловік, з яких 153 абітурієнтам
було відмовлено. І лише 27 чоловік зарахували до технікуму, з яких 10 чоловік вступили на
екранне відділення (у т. ч. І. К. Маловічко) та
17 чоловік — на технічне відділення. Далі у документах докладно розписано, що серед тих,
кого прийняли до технікуму, українців було 17
(63%), росіян — 6 (22,2%), євреїв — 3 (11,1%),
поляків — 1. Чоловіків — 23, жінок — 4. Всього
у 1928 р. в Одеському кінотехнікумі навчалось
108 студентів. Із них: на І курсі — 27 осіб, на ІІ
курсі — 42 особи, на ІІІ курсі — 39 осіб.
«Одеський Державний Технікум Кінематографії. Учбова частина 1928 рік. Справи прийому
студентів. Поч. 22 серпня 1928 — зак. 8 вересня
1928 р.» [3, арк. 10]. У цій справі також зберігаються протоколи засідань приймальної комісії,
списки абітурієнтів і т. п. На одній із сторінок
справи «Список абітурієнтів, які викликаються
до засідання приймальної комісії, що відбудеться
в середу 5-го вересня о 11:00 та 17:30». Під номером 22 зазначений І. К. Маловічко.
У цій же справі можна знайти документи, які
яскраво характеризують особливості життя та
вступу в державні вузи у кінці 1920-х рр. Наприклад, такі заяви.
«Копия. Центральной приемной комиссии Нар
образа. От жителя гор. Бершади Х. Н. Штейна
члена союза «Швейников», комсомольца. Заявление.
Приехал к Вам Гольдберг Исаак Борисович, сын
крупного непмана, который занимается у несколь-
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ких профессоров и у тех, которые преподают в
Медине. Ввиду того, что директивы Наробраза
гласят о пролетаризации ВУЗов и он никогда не
работал и не нуждался в работе и теперь достал
где-то профсоюзную книжку. Парень сидит в
Одессе, гуляет и хвастается, что он поступит
скорее рабочего. Он говорит, что рабочий никогда
не имел что кушать и не будет иметь, а я буду
студентом и тогда не подходи ко мне.
Так что прошу принять во внимание мою просьбу и не только просьбу, а придерживаться указания
Центра, прошу к испытаниям его не допустить.
Правильность может удостоверить Бершадский
Горсовет, Тульчинского Округа. 10.VІІІ 28. Проситель Х. Штейн [підпис] [3, арк. 21].
Поміж інших документів у цьому фонді зберігається особова справа студента Івана Маловічка [6, арк. 1–3]. Ця справа містить всього три
документи: заяву про вступ, анкету для вступу
та прийомну картку. У прийомній картці вказані оцінки з різних предметів, а також вклеєний
невеликий портрет (38х33), який, очевидно, був
вирізаний з великої фотографії. Заява про вступ

Анкета до вступу в кінотехнікум ВУФКУ

до технікуму та анкета, написані І. К. Маловічком від руки чорним чорнилом. Далі буде наведено повний текст цих документів.
«До іспитової комісії Одеського кінотехнікума
від гр. с. Радчихи Катеринославського р-ну Уманської округи Маловічка Івана Кириловича. Заява.
Прохаю іспитову комісію допустити мене до іспитів для вступу у кінотехнікум. Всі данні відомі з документів. Про [нерозб.] наслідки прохаю
повідомити в найблищому [так!] часі на адресу:
с. Верещаки [нерозб.] району на Уманщині.
Платню за іспити не надсилаю [нерозб.] на пільгах що надаються сільським учителям.
13/VIII 28 р. Прохає: [підпис Маловічко]»
Анкета для вступу в технікум — це рукопис
Івана Кириловича. На жаль, документи та довідки, які він вказує у кінці анкети, відсутні.
«Анкета
Для вступу в Кінотехнікум ВУФКУ місто Одеса
На який відділ бажає вступити. Екранний відділ
Призвіще ім’я та по батькові. Маловічко Іван Кирилов.
Рік і дата народження. 1909 року 25 жовтня
Стать. Чоловіча
Національність. Українець
Рідна мова. Українська
Родинний стан. Не жонатий
Чи є хто на утриманні. Є брат Маловічко [ім’я
нерозбірливо]
Партійність — безп.
Чи член спілки, з якого часу. Член сп. «Рабос»
№ 182603 з 1/І 28 р якої і № членського квитка
Соцстан. Сільський вчитель, службовець
Основна професія. Педпраця (учителювання та
слюсар 5-го р-ду)
Освіта. Середня
Громадська і політична. Праця громадська у
с. Радчисі праця. по організаціям
Як довго живе з власної праці. З червня 1928
року
Зазначити місце останньої с. Радчиха, Катер-р
Уманщина, сільський праці і на якій посаді. учитель
Соціальний стан батьків: Батьків немає. Були
селянами
Де постійно мешкає. с. Верещаки, Лисянського
району на Уманищні.
11/VІІІ 28 р. Підпис [підпис Маловічко]
Щоб ствердити подані в анкеті данні додаю такі документи 1) Довідку 1) народження
2) освіту 3) соцстан 4) здоров’я 2) 2 ар. Рекомендації 2) різних [нерозб.]»
У зв’язку із ліквідацією екранного відділення технікум І. К. Маловічко не закінчив [4, арк. 1].
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Окрім архіву кінотехнікуму в ДАОО збері
гається архів ВУФКУ 1920–30 рр. [1]. На жаль,
більша частина описів цього фонду втрачена.
23.08.1963 р. ці описи були передані Одеській кіностудії художніх фільмів. У 1990-ті рр.
Одеська кіностудія переживала скрутні часи,
пізніше у 2007 р. у приміщенні, де зберігалися
архіви, була пожежа. Вже у наші часи кіностудія
змінила форму власності. Частково співробітникам ДАОО вдалося зберегти архів кіностудії,
проте це документи вже післявоєнних років.
Архівні документи Всеукраїнського фотокіноуправління 1920–1930-х рр. потребують більш
ретельного пошуку. Можливо, щось збереглось
у приватних колекціях або потратило до інших
фондів чи установ.
Під час перебування в Одесі І. К. Маловічко надсилає свої поезії у футуристичний журнал «Нова генерація», який виходив у Харкові
під редакцією М. Семенка. Практично відразу
його вірші з’являються на сторінках «Нової
генерації» (1928, № 9). В серії «Автодор» на

Запис акту про шлюб
І. К. Маловічка та З. Г. Зубкової

Подружжя Маловічко
та Михайль Семенко.
Харків, 1930-ті рр.

друковано вірш Маловічка «Кордильєра» [8].
Батько українського футуризму Михайль Семенко високо оцінив функціональну поезію
молодого поета. М. Семенко пропонує Івану
Кириловичу серйозно зайнятися літературною діяльністю та запрошує його переїхати
до Харкова.
У кінці 1928 р. І. Маловічко переїжджає до
Харкова. Там Іван Кирилович шліфує свою
письменницьку та поетичну майстерність.
Постійно друкується у «Новій генераці ї».
Працює журналістом у різних харківських газетах. Бере участь у численних літературних
дискусіях. Після «самоліквідації» «Нової генерації» вірші І. К. Маловічка з’являються на
сторінках київського «Авангард-альманаху»,
який редагував ще один виходець з Одеської
кіностудії ВУФКУ Гео Шкурупій. З 1934 р.
Іван Кирилович — член Спілки письменників України.
В Одесу Іван Кирилович повертається у
1935 р., вже досить відомим поетом та журна-
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лістом. У нашому місті І. К. Маловічко працює
над нарисами «З історії Одеського порту». Не
тільки професійні інтереси пов’язували Івана
Кириловича з Одесою. 11 квітня 1935 р. в Одесі
Іван Кирилович одружився з сімнадцятирічною
студенткою медичного технікуму Зоєю Гаврилівною Зубковою. В ДАОО зберігається книга
реєстрації шлюбів за 1935 р. із записом про їх
одруження. Після реєстрації шлюбу родина деякий час мешкала в Одесі за адресою Стурдзовський зав., 11 [7, арк. 208].
Невдовзі подружжя переїздить з Одеси до Харкова. Оселяються вони у кооперативному будинку літераторів «Слово» за адресою вул. Червоних
письменників, 5, кв. 52 (зараз вул. Культури, 9).
Пізніше цей будинок назвуть «крематорій» та
«дом предварительного заключения» [10]. Сьогодні на будинку «Слово» висить меморіальна
дошка, вшановуючи більше ста імен українських
митців, серед яких ім’я І. К. Маловічка.
21 вересня 1937 р. І. К. Маловічко був заарештований в Харкові. Його звинуватили в ан-

тирадянській націоналістичній діяльності, до
якої він нібито був втягнутий своїм другом та
сусідом М. В. Семенком. Слідство відбувалося
у Києві. 17 листопада 1937 р. київською трійкою
І. К. Маловічко був засуджений до розстрілу,
зв.: 54-8-11 [11]. Вирок було виконано 26 листопада 1937 р. [13, арк. 345].
У 1957 р., на клопотання дружини, справу
І. К. Маловічка було переглянуто. Вирок було
скасовано, а справу припинено за відсутністю складу злочину. З. Г. Зубковій (дружині
І. Маловічка) видали довідку, в якій було зазначено, що її чоловік помер в ув’язненні від
запалення легенів 26 жовтня 1942 р. І. К. Маловічка було посмертно реабілітовано та
поновлено у членах Спілки письменників
України.
Надалі робота з архівними матеріалами дозволить більш детально відтворити життєпис
та заповнити білі плями у біографії І. К. Маловічка. Також потребує пошуку, аналізу та перевидання і творчий доробок поета.
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Л. Г. Білоусова

Японці в Одесі
У статті розглядається історія взаємовідносин між Одесою та Японією, окремими містами останньої
протягом ХІХ — початку ХХІ ст. Доводиться ідея про довготривалість та різноплановість подібних стосунків
в економічній, культурній та інших сферах суспільного життя. Важливу роль приділено ретроспективному
показу зв’язків між Японією та Російською імперією/ СРСР.
Ключові слова: Японія, Державний архів Одеської області, російсько-японські зв’язки, Одеса, японське
консульство в Одесі.

Історія Японії та її зв’язки з Україною — тема
майже невідома широкому загалу. І це не дивно,
адже ми так далекі один від одного — географічно, релігійно і ментально. Тим цікавіше було
звернутися до архівних джерел і віднайти докази
того, що ми маємо чимало спільних сторінок
історії, а отже, маємо й спільне майбутнє.
Японці не називають свою країну так, як її
називає весь світ. «Японія» — слово німецького
походження і вживається переважно іноземцями. Батьківщину японці офіційно називають
«Ніхон коку» або ж «Ніппон коку», а в побутовій назві залишають лише перше слово. «Ніхон» буквально означає «джерело Сонця», ось
чому Японію називають «Країною Сонця, що
сходить». Цю назву їй дали китайці в давнину і
вона витіснила попередню самоназву — Ямато.
Коли украї нці дізналися по існування
Японії? Це могло статися понад 300 років тому,
за часів Петра Першого, коли Лівобережна територія сучасної України перебувала у складі
Російської імперії, а Правобережна — у складі
Речі Посполитої.
У 1701 р. японське судно розбилося біля берегів Охотського моря і врятований моряк Денбей
був доправлений до Москви, де його представили Петру I. Цар наказав відкрити у 1705 р. у
Санкт-Петербурзі школу японської мови і призначив Денбея викладачем. Після цього почали
організовувати державні експедиції для пошуку
морських шляхів до Японії. У 1763 р. кораблі
Шпанберга і Вальтона дісталися берегів східного сусіда і таким чином Японія дізналася про
існування Росії.
1783 р. ще один японський корабель збився
з курсу і екіпаж висадився на острові Амчітка,
де перебували російські промисловці. Разом
© Білоусова Л. Г., 2016

вони побудували судно і дісталися Охотська.
Капітан Дайкоку Кодаю, намагаючись звідти
повернутися додому, навіть побував у 1791 р. на
особистій аудієнції у Катерини II. У 1793 р. до
Японії направилася російська експедиція під
командуванням Адама Лаксмана, який мав указ
Катерини «Про встановлення торгових відносин
з Японією», а також доправив японців додому.
Але укласти міждержавну угоду тоді не вдалося.
Наступного разу російська делегація під
керівництвом М. П. Резанова на кораблі «Надія»
прибула у 1804 р. до Нагасакі, але японці російські дари не прийняли і порадили росіянам повернутися додому якнайшвидше. У відповідь на
таку нелюб’язність, за наказом Резанова лейтенант Хвостов на фрегаті «Юнона» у 1806 р.
підійшов до Сахаліну і спалив хлібні склади
японців. Наступного року він же, у супроводі
тендера «Авось», те ж саме вдіяв на острові
Ітуруп.
У 1811 р. виник черговий російсько-японський конфлікт, коли японці взяли у полон команду російського шлюпа «Діана» під командуванням В. М. Головніна. Росіян вдалося звільнити
чудом лише у 1813 р. за посередництвом полоненого японця.
У 1854 р. закінчився період самоізоляції
Японії від зовнішнього світу і відразу туди прибула експедиція російського адмірала Є. В. Путятіна. 7 лютого 1855 р. Японія підписала з Російською імперією перший договір про торгівлю і
дружбу — Сімодський трактат. Росія отримала
право торгувати у портах Сімода, Хакодате і Нагасакі, там засновувалися російські консульства.
Були розділені сфери впливу: Японія отримала
острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан і Хабомаї;
Росія — Курильські острови на північ від ост-
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рова Ітуруп; Сахалін оголошувався спільним і
нероздільним володінням Сахаліну.
Незабаром активна російська колонізація
Сахаліну призвела до нових протиріч. У 1875 р.
був підписаний Санкт-Петербурзький договір,
згідно з яким Росія віддавала Японії усі Курильські острови в обмін на повноправне володіння Сахаліном. З того часу і до початку російсько-японської війни 1904–1905 рр. між обома
країнами розвивалися торговельні і культурні
зв’язки. З 1862 р. в Японії діяла Російська консульська церква, яку очолював отець Миколай
(в миру — Іван Касаткін). Упродовж його 50-річної діяльності по розповсюдженню християнства в Японії і зближенню народів було засновано
265 православних церков з 31984 віруючими
японцями. Пізнання Японії змусило його не
підтримувати завойовницьку політику царя
Миколи II — невдалу для Росії війну він вважав карою божою.
Перша світова війна, Жовтнева революція
1917 р. і громадянська війна на теренах колишньої Російської імперії спонукали Японію
до військової інтервенції 1918 р. на території
Сибіру і Далекого Сходу, яка тривала з 1918 по
1922 р.
У 1925 р. була підписана Радянсько-японська конвенція про основні принципи взаємовідносин. Однак військові конфлікти і непорозуміння не припинялися. Вторгнення Японії
на територію СРСР у 1938 р. в районі озера
Хасан і 1939 р. в районі ріки Халхін-Гол завершилися поразкою японців і підписанням
13 квітня 1941 р. Пакту про нейтралітет між
СРСР і Японією. Радянсько-японська війна у
серпні–вересні 1945 р. також завершилася перемогою СРСР.
Відновлення дипломатичних і торговельних
відносин відбулося лише з підписанням Московської декларації 19 жовтня 1956 р. Але територіальні домагання Японії і СРСР завжди
залишалися гострими питаннями у міждержавних відносинах.
Що стосується України, то Японія офіційно визнала її незалежність 28 грудня 1991 р. і
20 січня 1993 р. відкрила в Україні посольство.
Японці в Одесі
Збереглися дивовижні відомості про присутність в Одесі японців та їхній внесок у розвиток
економіки, культури та благодійності.
У фонді Новоросійського і Бессарабського
генерал-губернатора (ф. 1) зберігаються тексти
трактатів про торгівлю і дружбу між Російською
імперією і Японією 1855 і 1858 рр., Конвенції

від 9 квітня 1868 р. про перегляд і доповнення
Трактату 1858 р.
У 1878 р. з ініціативи Імператорського товариства сприяння російському торговельному
мореплавству відкрилося акціонерне товариство «Добровільний флот». Його головним завданням було забезпечити термінове і поштове
товарно-пасажирське сполучення між Одесою
і портами Східного океану і взагалі сприяти
розвитку вітчизняної торгівлі. Правління Доброфлоту знаходилося в Санкт-Петербурзі,
одне з відділень — в Одесі. 8 травня 1879 р. відкрилася головна східна лінія — Одеса — Владивосток. Компанія здійснювала пасажирські
та торговельні перевезення через порти Чорного, Середземного, Червоного, ПівденноК итайського, Сх ідно-К итайського морів,
Індійського океану. Східна лінія включала
Одесу, Константинополь, Порт-Саїд, Джибуті,
Коломбо, Сінгапур, Гон-Конг, Шанхай, Нагасакі і Владивосток. Таким чином, постійний
морський зв’язок Одеси з японським портом
Нагасакі підтримувався від 1879 р.
З 1883 по 1918 р. у довідниках «Вся Одеса»
публікувалися відомості про Генеральне консульство Японії в Одесі. У фонді Канцелярії
Одеського градоначальника (ф. 2), у справах
про призначення іноземних консулів, збереглося чимало документів про його діяльність.
Так, у 1889 р. колишній повірений Японського
імператорського консульства в Одесі Сіро Тодо,
за наказом японського міністра закордонних
справ віконта Аокі, прислав одеському міському голові Павлу Олександровичу Зеленому
37 коробів з японськими виробами мистецтва
і побуту, які були представлені раніше на виставці при консульстві. Міністр землеробства і
торгівлі Японії висловив бажання принести їх у
дар з тим, щоб частина цих речей була передана
до міського музею образотворчих мистецтв, а
інша — продана, а виручена сума використана
на доброчинні справи [2, арк. 1–18].
Міський голова виконав побажання японського міністра. Комісія у складі історика мистецтв професора А. О. Павловського, художника К. К. Костанді та дружини скульптора
Б. В. Едуардса розібрала предмети і склала їх
повний список. Колекція складалася з 373 предметів. Для музею відібрали витончений посуд,
бронзу, вази, шкатулки, меблі, килими, драпірування, ширми, шовкові вироби, вишивки,
віяла, ліхтарі, картини, фотографії та вироби з
черепахи. Все це було оцінено японцями в 720
рублів, однак комісія відзначила набагато вищу
їх реальну вартість. Згідно з рапортом зберігача
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міського музею В. П. Куровського, вони були
розміщені в особливій кімнаті й склали в музеї
новий художній відділ — японський.
Залишалися речі на суму 600 руб., які призначалися для продажу з аукціону або розіграшу
в лотерею. В основному це були предмети домашнього вжитку і споживання: чай, рис, папір
для обгорток та друку, косметичні товари, дитячі іграшки, лампи, пальники, скло, паперова
матерія, плетені кошики, підноси, скриньки,
стінні етажерки, бамбук та інше. На виручені
гроші П. О. Зелений запропонував, а дума прийняла 20 грудня 1899 р. постанову утворити в
банку недоторканний «Японський фонд». На
відсотки з капіталу планували розмістити в
міській богадільні одне ліжко з найменуванням — «Японське». За такий щедрий дар уряду
Японії була надіслана подяка від Одеської думи
на ім’я Надзвичайного посланника і повноважного міністра імператорської Японської місії в
С.-Петербурзі барона Хаяші.
Цікаво, що деякий період японським консулом в Одесі був потомственний почесний громадянин Олександр Васильович Рашеєв — син
грекині й відомого болгарського просвітителя,
засновника училища у Габрово Васила Рашеєва.
У 1893 р. О. В. Рашеєв проживав в Одесі по вул.
Надеждинській, 44, там же була і канцелярія
консульства до 1899 р. [1, c. 244].
Російсько-японська війна 1904–1905 рр. і військова поразка Росії надовго затьмарили відносини між обома країнами. Чимало одеситів
були призвані в діючу армію, про що свідчать
документи Одеського військового присутствія
(ф. 315).
Під час війни студенти Новоросійського університету, зокрема корпорації «Єдність і сила»,
«Світанок» організовували акції підтримки
Російської армії — збирали і висилали гроші у
Мукден, давали концерти на користь поранених, зустрічали моряків з крейсерів «Варяг» і
«Кореєць», що затонули [3, арк. 386, 415–416].
Героєм і душею оборони Порт-Артура називали 47-річного генерал-лейтенанта, командира дивізії Романа Ісидоровича Кондратенка,
який загинув у Японії. Рід Кондратенків походив із українських козаків з Катеринослава, що
отримали дворянство. Роман отримав різнобічну освіту — закінчив військову гімназію у Полоцьку (1874), Миколаївське інженерне училище
(1877), Інженерну академію (1882) і Академію
Генерального штабу (1886). Командував ротою в
Бобруйську, а потім стрілецьким полком у місті
Сувалки. У 1903 р. року генерала Кондратенка
було призначено командуючим 7-ю Східно-

Сибірською бригадою, котра була розширена до
дивізії і відправлена до Порт-Артура. З початком
російсько-японської війни генерал зміг майже
з нуля створити потужний фортифікаційний
комплекс у Порт-Артурі. Його гарнізон впродовж 5 місяців відбив чотири загальні наступи
японської армії. Під керівництвом Кондратенка
були розроблені і застосовані нові види озброєння — ручні гранати, міномети, нові типи протипіхотних мін та електризовані загородження.
Генерал Роман Ісидорович Кондратенко загинув
15 грудня 1904 р. під час обстрілу японською
важкою артилерією форту №  2. Без талановитого генерала його гарнізон не протримався і
півмісяця. Порт-Артур був зданий японцям
2 січня 1905 р.
Події російсько-японської війни знайшли
відображення в історії одеської топоніміки.
19 вересня 1905 р. Одеська міська дума за пропозицією міського голови П. А. Крижановського
одноголосно постановила увічнити пам’ять героя Порт-Артура генерал-лейтенанта Р. І. Кондратенка — назвати його ім’ям Поліцейську вулицю і Поліцейську площу. Саме тією вулицею
того ж дня несли тіло покійного від пароплаву і
Одеського порту до залізничного вокзалу, звідки поїзд відправив його в останню подорож до
Санкт-Петербурга для поховання в ОлександроНевській лаврі.
Назва вулиці існувала до радянських часів,
коли 30 квітня 1920 р. у була перейменована
більшовиками на честь відомого діяча німецької і європейської лівої соціал-демократії, марксистки Рози Люксембург. З 10 серпня 1995 р. і
дотепер вулиця носить назву письменника і
поета Івана Олександровича Буніна. Площа
Кондратенка також отримала нові назви за радянської влади — Рози Люксембург (1920) і Віри
Холодної (1924, 1996) [6, c. 268].
Не забули Кондратенка і в Порт-Артурі — теперішньому місті Далян у Китайській Народній
Республіці, де на місці його загибелі встановлено пам’ятний знак.
У повоєнний період відомості про японців
в Одесі зустрічаються в архівних документах
одеського градоначальника і поліцмейстера
(ф. 2, 314).
У 1906 р. віце-директор Міністерства внутрішніх справ Росії повідомляв одеському градоначальнику, що японським консулом в Одесі
призначено Каметаро Ііджима — колишнього
секретаря Японської місії в Римі [4, арк. 1–37].
Про це свідчив указ імператора Миколи II з
Урядового Сенату від 23 червня 1906 р. одеському градоначальнику про визнання Ііджими
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японським консулом в Одесі на підставі донесення міністра іноземних справ від 28 квітня,
що було заслухане у Сенаті. Указ був опублікований у «Відомостях Одеського градоначальства» (№ 151).
Одразу після вступу на посаду пан Ііджима
звернувся до градоначальника із проханням
призначити аудієнцію іншому громадянину
Японії — підполковнику артилерії Ішізака (Ісізакі). За словами консула, пан Ішізака був посланий до Росії урядом Японії для вивчення
російської мови. У Санкт-Петербурзі підполковник познайомився через японського військового аташе з військовим міністром і начальником Генерального штабу Росії. Користуючись
дружніми відносинами з Ііджимою, Ішізака вирішив оселитися саме в Одесі. Прибув до міста у
кінці червня 1906 р. і виявив бажання нанести
градоначальнику візит. Виїхав з Одеси 23 лютого 1907 р.
Щодо Каметаро Ііджими, то він перебував
в Одесі вісім місяців і 30 вересня 1906 р. відбув на батьківщину. Його обов’язки продовжив
виконувати Наохіко Фукуда — перекладач, а з
2 квітня 1907 р. — віце-консул Японського консульства в Одесі.
Того ж місяця до градоначальника генерал-майора Григор’єва звернулося розвідувальне відділення управління Генерал-квартирмейстера штаба Одеського військового
округу. Генерал-майор Калнін повідомляв, що,
за даними розвідки, чини японського консульства в Одесі активно займаються шпигунством
і є нагальна необхідність встановити за ними та
й за всіма японцями в Одесі негласний нагляд
поліції й стеження охоронного жандармського
відділення.
Так, Неохіко Фукуда насправді виявився
підполковником Генерального штабу Японії.
Також були дані щодо мож ливого прибуття
сюди ще одного підозрілого японця — Саіші
Накашіма. Незабаром в Одесу надійшли відомості від російського генерального консула в
Бомбеї (Індія) про клопотання тамтешнього
японського консула щодо візування паспорта
на проїзд до Росії Абдул Хаміда Саіші Накашіма. Це був «природний японець, який прийняв
мусульманство й ім’я Абдул Хамід у соборній
мечеті в Бомбеї», і мав намір здійснити паломництво у Мекку, мандруючи Росією, Туреччиною і Турецькою Аравією.
У 1907 р. одеський поліцмейстер доводив до
відома градоначальника, що 18 лютого в Одесу
прибули з Батумі майор японської служби Такело Такуноуци і Фокава Шинжиро, який називав

себе студентом Санкт-Петербурзького університету, і що за ними встановлено негласний нагляд поліції [5, арк. 2].
Також були зібрані дані про Японське консульство в Одесі, яке розміщувалося у будинку
№ 4 у Воронцовському провулку. Там, крім Неохіко Фукуда, проживав постійно його секретар
Сеіно Сасакі, а також два служителі — одеський міщанин Михайло Цибулько і харківська
міщанка Олександра Ігнатушина. Завідуючий
охоронним відділенням Рацишевський повідомляв, що віце-консула відвідують постійно 7–8
японців, «особа, схожа на татарина, та декілька
євреїв з єврейкою». Віце-консул Фукуда часто відвідував фотографічну майстерню грека
Антонопуло на Дерибасівській вулиці, кравця
Попика у домі № 6 по вулиці Поліцейській,
ювеліра Гавсевича і крамницю Баржанського.
Він часто користувався візниками-лихачами,
яких «брав на ходу». Рацишевський зазначав,
що японці поводять себе надзвичайно обережно і скритно, і, на його думку, це свідчило про
здатність японців до шпигунства і приховування своєї діяльності.
У 1908 р. Одесу відвідали шість японців.
22 червня сюди приїхав майор японської служби Ясутаро Такаянагі. 6 вересня прибули Тадезю Таніно, Шанро Мізюкамі, Сагатаро Каку і
Ішизабуро Кабаяші. Вони зупинилися у Лондонському готелі, відвідали своє консульство
і наступного для виїхали до Константинополя. 22 листопада поліція встановила нагляд
за прибулим в Одесу з Унген Хагіно Суєкічі — 48-річним полковником японської служби, військовим агентом санкт-петербурзького
японського посольства. Через два дні він відправився до Санкт-Петербурга з багажем у 5
місць. У березні 1909 р. Суєгучі перебував в
Одесі вдруге. Тоді ж розвідувальне управління
повідомляло градоначальника, що 20 березня очікується візит в Одесу японського князя
принца Куні, який прибуде з Ясс або Унген
і має намір познайомитися з історичними
пам’ятками і відвідати цілющі міські лимани.
Документи радянського періоду відтворюють складні відносини між Японією і СРСР
у довоєнний період 1918–1941 рр., драматичні
події Другої світової війни 1939–1945 рр., а також цікаві факти розвитку економічних і культурних зв’язків у повоєнний час між Одесою і
японськими містами, зокрема, портами. Такі
свідчення є у фондах Одеського облвиконкому, Одеського міськвиконкому, Чорноморського
морського пароплавства, Інтернаціонального
клубу моряків та ін.
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Українсько-японська тема: одеські акценти
сучасності
Державний архів Одеської області гордиться своїми зарубіжними зв’язками. Про популярність фондів архіву свідчить той факт, що
з 2005 по 2015 р. у читальному залі досліджували різноманітну тематику науковці 37 країн
світу. Серед них були й гості з Японії. Так, у
1996 р. в архіві працював аспірант Університету Токіо Таціо Сахара, який вивчав діяльність
Одеського грецького благодійного товариства.
Професор Університету Хоккайдо Сіда Кіоко
досліджувала поліетнічну політику новоросійського і бессарабського генерал-губернатора.
У 2014 р. професор економічного факультету
Університету Ніігата Сакон Юкімура працював над темою «Морський торговельний флот
на Чорному морі у кінці ХІХ — на початку
ХХ ст.». Як бачимо, японських науковців цікавлять інші етнічні громади та міжнародні
зв’язки Російської імперії — найближчого сусіда Японії.
Одеса і Японія мають власну історію взаємовідносин. Зокрема, це продовження побратимських зв’язків з містом Йокогамою, які були
встановлені ще у 1965 р. Півстолітня дружба —
це вже традиція, позначена низкою визначних
подій.
Найбільш яскравий період культурного обміну почався у 1984 р., коли заступник голови
Одеської міськради Галина Ізувіта ініціювала
системний підхід до розвитку міжнародних
зв’язків. У 1984 р. вона очолила делегацію одеситів до Японії, до складу якої увійшли відомі
представники науки, культури, освіти, медицини, зокрема, декан історичного факультету
Одеського університету Заїра Першина, член
Спілки художників України Микола Вилкун,
ректор Одеського медичного інституту і голова Одеського обласного товариства дружби з
Японією Ігор Ільїн. Наступного 1985 р. Г. Ізу
віта і директор Одеського художнього музею
Наталя Касько під час візиту до Йокогами
організували обмін мистецькими виставками та видання каталогів. Упродовж наступних
десяти років ця дружба підкріплювалася регулярними заходами — обміном професійним
досвідом між лікарями, музикантами, акторами, проживанням японських дітей в одеських
сім’ях і навпаки. Особливу роль у розвитку
відносин між Йокогамою і Одесою відіграли
голова японського товариства дружби з Україною пані А кіко Мітсукава. Саме вона вела
фотохроніку заходів і дарувала одеситам фотоальбоми на згадку. Є такі подарунки і в осо-

бистому архіві пані Галини Ізувіти. У 2015 р.
вона люб’язно передала їх цифрові копії до
Державного архіву Одеської області як цінне
джерело вже історичних свідчень побратимства міст.
У період незалежності України гарні традиції були продовжені [7]. Так, у 1995 р. відбувся
візит офіційної делегації Одеси на чолі з мером
міста Едуардом Гурвіцем в Йокогаму з нагоди
святкування 30-річного ювілею встановлення
побратимських відносин. 1996 р. Йокогаму відвідала спортивна делегація Одеси на чолі з олімпійською чемпіонкою-легкоатлеткою Надією
Олізаренко, яка взяла участь у Міжнародному
йокогамському марафоні.
У 1997 р. в Одесі провели фестиваль японського кіно, ініціаторами якого стали посольство Японії в Україні та благодійний фонд «Далекий Схід».
19–24 липня 2005 р. відбувся візит офіційної делегації України, очолюваної Президентом
України Віктором Ющенком, в Йокогаму для
здійснення переговорів з мером міста паном
Хіросі Накада. До складу делегації також входив одеський міський голова Едуард Гурвіц.
Того ж року 11 членів Комітету дружби Йокогама–Одеса на чолі з головою комітету паном Казуо Андо прибули в Одесу з нагоди 40-ї річниці
встановлення побратимства: це була 14-та делегація японців в Одесу. У 2006 році представник
міста Йокогама (офіс у Франкфурті) пан Норіо
Томіока відвідав Одесу в рамках Святкування
дня міста. У 2007 р. пані Йонеяма, викладачволонтер з м. Йокогама, організувала безкоштовні курси японської мови на факультеті міжнародних відносин ОНУ ім. І. І. Мечникова.
2009 р. одеський міський голова Едуард Гурвіц
привітав пані Фуміко Хаясі з перемогою на виборах мера м. Йокогама. Того ж року Одесу відвідав
керівник представництва м. Йокогама в Європі
пан Хіроюкі Окамото з нагоди святкування 215-ї
річниці заснування Одеси. Наступного 2010 р.
він знову відвідав Одесу з нагоди 45-річчя побратимських відносин між Одесою і Йокогамою. Ця
дата широко відзначалася низкою культурних
заходів, таких як фестиваль японського кіно;
виставка творів одеських художників, картини
яких були направлені в Йокогаму в якості подарунка його жителям; конкурс серед студентів
на знання японської мови, історії та культури
«Що ти знаєш про Йокогаму?»; маскарад в стилі
«аніме» і японської вуличної моди та вулична
вистава японською мовою. З 9 по 11 вересня 2010
р. в Одесі перебувала делегація Комітету дружби Йокогама — Одеса. У ході візиту були про-
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ведені переговори щодо поглиблення співпраці
між містами, зокрема, створення в Одесі парку
в японському стилі.
У 2015 р. першим спільним заходом на відзначення 50-річчя одесько-йокогамської дружби
стали Дні Японії в Одесі 3–5 вересня. В рамках
святкової програми Одеський художній музей
організував виставку японських ляльок, вишитих куль темарі, каліграфії та фотографії. Також у програмі фестивалю відбулися майстеркласи з каліграфії, орігамі та фурошикі. У день
відкриття виставки Одеський художній музей
відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол
Японії в Україні Сумі Шигекі з дружиною Сумі
Томоко.
Японія залишається другом України. 6 червня 2015 р. в Україну прибув Прем’єр-міністр
Японії Сіндзо Абе. Це був перший в історії дво

сторонніх відносин обох держав візит. Японія
вважає неприйнятним силовий варіант вирішення ситуації на Донбасі і запропонувала
Україні кредитні гарантії на суму 1,5 млрд доларів, співпрацю у галузі «зелених» інвестицій
та подарувала українським правоохоронцям
1,5 тис. японських автомобілів з екологічними двигунами.
Всі ці події знайшли відображення не тільки
на шпальтах ЗМІ, а й у відомчих архівах одеської міськради, музеїв, редакцій газет та телекомпаній, які з часом надійдуть до Державного
архіву Одеської області у статусі Національного
архівного фонду і поповнять наші джерела з історії українсько-японських відносин. Адже, як
наголошує японське прислів’я, докази кращі за
розмови.
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The Japanese in Odessa
L. Beloyusova
The article examines the history of the relationship between Odessa and Japan, between some cities during
19th — beginning of 21st century. The author develops the idea that such contacts in economic, culture and other
public spheres of life were actually long lasting and diverse. Special attention is given to historical background
of the relations between Japan and the Russian Empire / Soviet Union.
Keywords: Japan, the State Archives of Odessa region, Russian-Japanese relations, Odessa, the Japanese
Consulate in Odessa.
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О. О. Калініченко

Внесок одеситів-винахідників останньої чверті ХІХ ст.
у справу підкорення океанських глибин та геніальні
передбачення В. А. Кремінського
600-літній історичний вік Одеси (Коцюбіїв, Качибей, Хаджибей, Гаджибей, Одеса) пов’язано з мореплавством, невід’ємною складовою якого є й опанування морської безодні. Внесок одеситів-винахідників
останньої третини ХІХ ст. у скарбницю світового підводного мореплавства і є темою наукової статті.
Ключові слова: підводний човен, глайдер, дослідження та опанування морської безодні.

Актуальність дослідження пов’язана з безпрецедентним нарощуванням (збільшенням у
сім разів) країною-агресором свого підводного
потенціалу у 2015–2016 рр. на Чорному морі.
Це, в свою чергу, несе загрозу Україні з морського напрямку, якщо не вжити відповідних
заходів. Саме тому, на думку автора, слід згадати історичний внесок одеситів-винахідників
ХІХ ст. у справі підкорення морських глибин.
На можливий закид моїх опонентів стосовно «техногенності» історії підводних човнів і
усього, що з цим пов’язано, хочу зауважити,
що у сучасному підводному човні зосередилися досягнення людства у сфері ядерної енергії,
космосу, математичного забезпечення сучасних інформаційних технологій, всіх різновидів
комунікативного зв’язку, акустики, технології
металів та композитних матеріалів, тривалого
знаходження численного колективу в екстремальних умовах. Сьогодні підводний човен
пов’язаний не тільки з Світовим океаном, але
й з іншими стихіями: космосом, повітряним
простором і берегом через свою зброю та технічні засоби.
Першим в Одесі реалізував ідею створення
металевого підводного човна Степан Карлович
Джевецький (26.07.1843 с. Кунка Подільської
губ., теп. Гайсинський р-н Вінницької обл. —
23.04.1938, Париж). У 1876 р. він винайшов свій
перший підводний човен, але чергова російська війна з турками внесла своє корегування. Набувши бойового досвіду на пароплаві
«Веста» у бою з турецьким броненосним пароплавом «Фехті Буллед» Георгіївський кавалер
© Калініченко О. О., 2016

С. К. Джевецький у 1877 р. власним коштом
побудував підводний човен на механічному
заводі Г. Бланшара. Іспити підводного човна
тривали все літо наступного 1878 р. і мало не
закінчилися трагічно, коли винахідник, спробувавши підпірнути на своєму човні під кілем
яхти «Ереклік», застряв між дном Одеської затоки та судном. 19 листопада 1878 р. саме на
рейді Одеси С. К. Джевецький здійснив успішну демонстрацію бойового використання свого
першого підводного човна, підірвавши баржу
на очах командира Чорноморського флоту і
портів адмірала Миколи Андрійовича Аркаса
(20.05.1816, Миколаїв — 20.06.1881, Миколаїв).
У Санкт-Петербург пішла схвальна реляція, і
конструктор отримав «зелене світло» на удосконалення свого винаходу [14].
Другий підводний човен Джевецького (підводний мінний апарат) був побудований у
1879 р. на приватному заводі механіка П. Є. Гарути. Водотоннажність була збільшена до 11,5 т,
а екіпаж — до 4 чоловік. Головні розміри 5,7×1,2
×1,7 метрів. Привід мускульний на два гвинти
(носовий та кормовий). Іспити були проведені у
1881 р. на Срібному озері у Гатчині на очах імператора Олександра ІІІ. Конструктор, занурившись, вельми ефектно пройшов під царською
шлюпкою і після підйому на поверхню вручив
імператриці Марії Федорівні букет орхідей. Це
стало запорукою у визначенні подальшої долі
винаходу [14].
Надійшло замовлення на серію з 50 металевих підводних човнів для оборони морських фортець Російської імперії. Половину
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з них було побудовано у Петербурзі, інша половина будувалася у Парижі на заводі Платто. Вся серія була закінчена у 1882 р., 16 підводних човнів залишили у Кронштадті, а 34
відправили на Чорне море. Ця модель (третя)
мала розміри 5,97 х 1,32 х 1,65 метрів, глибина занурення максимальна 12,5 метра, термін
знаходження під водою — 50 годин, екіпаж —
3 людини. Іспити головної субмарини під орудою командира-українця лейтенанта Іполита
Ілліча Чайковського (1854–1937) проводилися з 5 травня по 30 серпня 1882 р. в акваторії
Воєнної гавані Кронштадта, де човен здійснив
підводні галси протягом 96 годин. Радіус дії
човна збільшувався за рахунок мож ливості
його транспортування на рострах надводного
корабля, для чого на корпусі було встановлено
два підйомні рими. Підводні човни Джевецького третьої моделі несли службу до 1886 р.,
після чого були списані. 4 субмарини з цієї серії
було розподілено таким чином: одна — у Лібаві,
дві — у Джевецького і одна — для водолазного
класу. Деяка частина зберігалась у Кронштадтському порту.
У 1883 р. С. К. Джевецький пропонував модернізувати третю модель шляхом:
— встановлення «викидних» апаратів для торпед для можливості атаки ворожих суден на
ходу;
— заміни педального приводу електродвигуном;
— заміни гребного гвинта гідро-реактивним
рушієм (водометом).
Не знайшовши підтримки своїм планам,
С. К. Джевецький у 1892 р. залишив Росію і
подальшу свою долю пов’язав з Францією, оселившись у Парижі. Остання модель підводного човна Стефана Карловича Джевецького в
Парижі була нагороджена Великою золотою
медаллю! До речі, за чотири роки до його еміграції, у 1888 р., французьким винахідником
Дюшоном де Ломе був збудований підводний
човен «Жимнот» довжиною 18,3 м, що нагадував класичні дизель-електричні підводні човни
наступного століття [4, с. 157–158].
19 жовтня 1879 р. у Морський технічний
комітет надійшли матеріали щодо проекту
підводного міноносного човна від іншого
одесита – Кудряшова, який зазнав невдачі
[10, с. 22, 103].
Ще один одеський винахідник Іван Степанович Заковенко ще у 1880 р. розробив проект підводного судна для пошукових робіт.
У 1885 р. він разом з інженером Баграновим
підготував проект пошукового підводного
човна, на якому можна було б використову-

вати парову машину для надводного руху, а
електродвигун  — для плавання під водою.
В якості рушіїв винахідники використовували два гребних колеса: одне в носовій частині судна, а інше — в кормовій. У 1895 р. на
Одеському механічному заводі Г. Бланшара
було збудовано пошукового підводного човна
конструкції І. С. Заковенка на його власні кошти. А у 1899 р. І. С. Заковенко подає проект
підводного крейсера водотоннажністю 1800
тонн, який має на озброєнні шість носових
трубних торпедних апаратів [10, с. 25]! А ле в
морських боях першої у ХХ ст. російської війни його винаходи не будуть втілені у життя
і поразка Росії стане неминучою!
В. А. Кремінський винайшов своє підводне
судно у 1883 р., в період проходження служби
рядовим мінної роти Чорноморського флоту.
У 1885 р. він здійснив свою першу спробу зацікавити своїм винаходом Російське імператорське
технічне товариство у Санкт-Петербурзі. Спроба виявилася невдалою, і винахідник засів за
теорію підводного плавання. В. А. Кремінський
підійшов до розв’язання справи підводного мореплавства комплексно:
— в період з 18 по 26 січня 1889 р. в Одеському відділені імператорського російського
технічного товариства (ОВІРТТ) розглядався сумісний проект В. А. Кремінського
та Х. С. Брето про кригорізи для забезпечення підйому підводного човна в зимових
умовах;
— 20 серпня 1892 р. В. А. Кремінський видає
в типографії Одеського військового округу свою монографію «Замітки про підводне
плавання та можливість влаштування підводного судна» [11];
— в період з 13 червня по 22 вересня 1895 р. в
ОВІРТТ розглядався проект В. А. Кремінського про апарат для знаходження затонулих суден;
— і, нарешті, 11 грудня 1897 р., напередодні
виїзду до Санкт-Петербурга, В. А. Кремінський востаннє звертається вже до нового
керівництва ОВІРТТ з проханням надати
мож ливість ознайомити «достойних членів ОВІРТТ» з своїм проектом підводного
судна.
Світова наукова спільнота щиро вірить в те,
що винахідником способу руху під водою, який
зараз використовується у класичних глайдерах,
є професор Генрі Стоммел/ Henry M. Stommel
(27.09.1920, Вілмінгтон, США — 17.01.1992,
Бостон, США). Особливо на цю думку пристали російські масс-медіа, зокрема Г. Антонов [1],
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Б. Н. Голдовський [3], А. Таран [12] та багато
інших. На науковому рахунку Генрі М. Стоммела 12 книг, 25 наукових звітів, 40 інших наукових праць та 140 наукових статей. У квітні
1989 р. він запропонував впровадити в якості
інструменту вивчення океану автономні безпілотні підводні апарати, зокрема глайдери,
замість довготривалих океанографічних експедицій, посилаючись на свого інженера Дугласа Уебба / Douglas C. Webb [13]. А ле поза
увагою дослідників цього питання залишилося
те, що патент US 3204596А на винахід апарата
зі способом руху під водою шляхом «паріння»,
задіючи силу гравітації у циклі «вниз» та силу
Архімеда у циклі «вверх», отримав Іван Феллон
(Ewan S. Fallon) 12 жовтня 1960 р. (публікація
07.09.1965) і таким чином пріоритет шановного
океанографа разом з його другом-інженером є
безпідставним [5]!
На патент Івана Феллона посилаються інші
винахідники, а саме: Роберт Г. Ментаг/Robert
G. Mentag (30.07.1963), Вільям Ф./William F.,
Брехт Ярема/Brecht Jr. (18.09.1967), Роберт
Е. Неймер/Robert E. Neumeier (22.05.1968),
Нерейд Нв/Nereid Nv (01.07.1970), Сперрі Ранд
Корпорейшн/Sperry Rand Corp (18.09.1970),
ВМС США/US Navy (26.10.1970), Сполучені
Штати Америки, що їх представляє військовоморський секретар/ T he Un ited St ates Of
A merica As Represented By The Secretary Of
The Navy (06.02.1974), Маклейн Мерле/Mclane
Merle (24.04.1975), Д жозеф Сейболд/Josef
Seibold (12.02.1988), Блю Спейс Сабьерсібле
Інкорпорейшн/Blue Space Submersibles, Inc.
(02.06.1988), Ніссан Шатой Компані/Nissan
Shatai Company, Limited (11.07.1988), Манфред Гарольд Д/Manfield Harold D (11.06.1991),
Бенеш/Benesch та Даніель/Daniel (01.10.1998),
Сполучені Штати Америки/The United States
Of America As Represented By The Secretary Of
The Navy (15.02.2001), Вестон Арнесон/Weston
Arneson (24.05.2004), Джорджійська науководослідна корпорація/Georgia Tech Research
Cor p.(14.06.2004), Енглар Роберт Й/Englar
Robert J. (14.06.2004), Філліп М. Адамс/Phillip
M. Adams (18.10.2004) та (11.02.2008), Жульєн
Монтессі/Julien Montousse (26.06.2012) [5].
Попередниками Івана Феллона у його патенті були: 03.1910 Леон/Leon, 09.1919 Уайт/
White, 07.1922 Ер-до/Ar-do, 06.1923 Перкінс/
Perk ins, 07.1924 Нокс/K nox, 06.1925 Великобританія/Great Br itain, 07.1926 Хантер/
Hunter, 06.1934 Блюм/ Blume, 01.1940 К ап роні /C apron i, 12 .19 41 В еликобританія/
Great Britain, 03.1943 Томас/Thomas, 06.1945

Каннінг/Cunning, 17.09.1951/18.10.1955 Ярема Гаррі Х Хок/Jr Harry H Hoke (Submarine
power plant), 15.10.1951/11.10.1955 Завод по будівництву підводних човнів/Submarine power
plant (Method of maneuver i ng combi nation
submar ine and aircraft), 08.1954 Харрісон/
Harrison, 13.02.1955/18.02.1958 Аероджет Дженерал Корпорейшн/Aerojet General Co (Vessel),
17.02.1955/12.07.1955 Келлог Корпорейшн/
Kellog Co (Toy submarine), 07.1955 Хірч/Hirsch,
10.1955 Дуліттл/Doolittle, 10.1955 Хок/Hoke,
11.05.1956/11.03.1958 Френк Г. Прешелл/Frank
G. Presnell (Self-propelled model submarine),
02.1958 Гонвер/Gongwer, 03.1958 Прешелл/
Pre’snell, 04.1959 Італія/Italy, 12.1960 Райз/
Ruiz, 25.08.1959/20.12.1960 Армандо Райз/
A r mando Rui z (Submersible toy). Невизначені дати у Вілльяма О./ William O. та трьох
інших [5].
Таким чином у патентному бюро США визначені винахідники способу руху під водою
без застосування механічних рушіїв лише з
1960 р. по ХХІ ст., а попередники Івана Феллона простежуються лише до 1910 р. Окрім цього,
патентне бюро США провело опрацювання подібних патентів у інших країнах, зокрема Великобританії та Італії [5].
На практиці, в кінці Другої світової війни,
використання спеціальної гідродинамічної
форми в комплексі з конструкціями полегшеного типу забезпечувались розробками новітніх німецьких штурмових засобів з’єднання
«К» віце-адмірала Гельмута Гейє, наприклад,
типу «Дельфін» (занурення на великій швидкості без використання баластних цистерн).
Малий одномістний «Дельфін», довжиною у
5 м та вагою 2,5 т, комплектувався двигуном
замкнутого циклу типу «Отто». Великий двомістний «Дельфін» мав швидкість 15 вузлів
з подібним двигуном і міг занурюватись та
вспливати, використовуючи динамічний принцип [2, с. 222–223]. А ле все ж таки повністю
відмовитись від механічних рушіїв ці підводні
апарати не могли.
Отже ми доходимо висновку, що справжнім
винахідником способу руху під водою, який
використовується зараз у класичних глайдерах, був, без сумніву, Володимир Афанасійович
Кремінський (рис. 1)!
В. А. Кремінський окрім свого основного
винаходу  — руху підводного апарату в підводному середовищі способом «паріння», як
планер у повітрі, передбачив необх ідність
впровадження на підводних апаратах деяких
технічних вимог, що дозволяли розширити
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Патенти США до І.Феллона
Іван Феллон та посилання на нього
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Рис. 1. Динаміка впровадження основного винаходу В. А. Кремінського

завдання по їх використанню для опанування
підводної безодні, а саме:
1. Необхідність збільшення екіпажу підводного апарату, як мінімум, до 15 осіб [5, арк. 15], що
дає змогу організувати управління ним черговими змінами. Ця вимога вперше реалізована конструкторами підводних човнів Саймоном Лейком / Simon Lake (1866–1945, ПЧ «Протектор»,
1905 р. США, екіпаж 15 чоловік) та Іваном Григоровичем Бубновим (18.01.1872–13.03.1919,
ПЧ «Касатка», 1904 р. Російська імперія, екіпаж
25 чоловік).
2. Вищенаведений пункт повинен забезпечуватись наявністю стаціонарної системи регенерації повітря. «Люди должны иметь на продолжительное время вполне годный для дыхания
воздух обыкновенного атмосферного давления,
независимо от подъема и опускания судна; они
не должны представлять там собою машину, а иметь свободу, простор. Для управления
различными частями судового механизма и для
ухода за ними, людей должно быть несколько
смен…» [5, арк. 9]. Стаціонарна система регенерації повітря реалізована вперше на німецьких
підводних човнах, потім впроваджена на серії
радянських ПЧ пр.А615, а вже в якості системи регенерації за рахунок електролізу морської
води — на радянських атомаринах другого покоління у 70-ті рр. ХХ ст.
3. В свою чергу, реалізація другого передбачення В. А. Кремінського дає змогу суттєвого
збільшення автономності підводного апарату
за рахунок можливості відпочинку частини екіпажу, який не на чергуванні. Ця вимога максимально була реалізована на найбільшому у світі
підводному човні третього покоління проекту
941 радянського флоту шляхом значного поліпшення умов екіпажу з спеціальним відсіком для
відпочинку: сауна, басейн, кімната релаксації
та спортивний зал.

4. Суттєве збільшення автономності підводного апарату створює можливості для довготривалого вивчення підводної безодні з науковою метою. «Устраивая судно для такого
плавання, делать его должно не иначе, как с
целью изучения той среды, в которой мы хотим двигаться и ознакомиться с состоянием его
дна» [5, арк. 9].
У 1937 р. ПЧ «Щ-105» під командуванням
О. Т. Чабаненко вперше в умовах Далекого Сходу
був використаний з науковою метою — виконананням гравіаметричних з’йомок у Японському
та Охотському морях.
Можливість для довготривалого вивчення
підводної безодні з науковою метою у СРСР після ДСВ остаточно почала втілюватись в життя
на Півночі шляхом переобладнання підводного
човна 613-го проекту в науково-дослідний ПЧ
«Сєвєрянка» в радянському підводному флоті,
який у 1958 р. здійснив свій перший науковий
похід.
Згодом на Балтиці з’явились прив’язні
трьохмісні спостережні камери «Арх імед»
(1967 р. — глибина занурення 2000 м) та «Селігер» (1972 р. — глибина занурення 3000 м), які
експлуатувались з науковою метою в комплексі
з носієм-маткою ПЧ «БС-69».
Пізніше на Чорному морі в експлуатацію увійшли два наукові ПЧ-лабораторії «Бентос-300»
на 12 осіб, відповідно 1976 та 1983 р. побудови,
які базувались у Севастопольському експериментальному конструкторському бюро по підводних дослідженнях, згодом перейменованому
на базу «Гідронавт».
5. Використання підводного апарату для вивчення морського (океанського) дна. Ще у травні
1964 р. у США була створена спец. група з вивчення глибоководних систем, на яку було покладено завдання по проведенню досліджень за
п’ятьома напрямками, а саме:
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— виявлення затонулих підводних човнів,
забезпечення рятування їх екіпажів та підйом
підводних човнів за допомогою глибоководного
рятувального апарату (у СРСР створено рятувальний підводний човен типу «Ленок» пр. 940
з двома рятувальними підводними апаратами);
— глибоководні пошукові роботи та підйом
невеликих об’єктів з застосуванням невеличких
підводних човнів (у СРСР — тип «ОСА-3–600»,
тип «Мир», а у Франції — тип «Деніз»);
— програма «Людина у морі» — створення
підводних населених станцій типу «Сілаб» (у
СРСР — типи «Іхтіандр-66», «Садко-2», «Садко-3», «Чорномор», а у Франції — тип «Преконтинент»);
— підйом великих об’єктів — вперше реалізовано у 1974 р. фахівцями США судном «Гломар Експлорер», за фінансування міліардером
Говардом Робардом Хьюзом (Howard Robard
Hughes, Jr.; 24.12.1905–05.04.1976), з використанням саме механічних захватів (які передбачав Кремінський) спробою підйому радянського
ракетного підводного човна «К-129» з глибини у
5 км (в РФ здійснено підйом ПЧ К-141«Курськ»
у 2001 р. з залученням голандської компанії
«Mamoot»);
— створення підводного апарату з ядерною
енергетичною установкою, що призначався для
виконання досліджень та спеціальних технічних
завдань (25 січня 1969 р. у США спущено на воду
NR-1 [4, с. 318]. У СРСР у 1982 р., відповідно,
глибоководну атомну станцію типу АС пр.1910).
Перший підводний апарат «Аллюмінаут», що
відзначився при підйомі водневої бомби поблизу Паломариса (Іспанія), мав такі основні характеристики: маса — 81 тонна, довжина — 15,5 м,
радіус дії — 80 миль, глибина занурення — до
4600 м, можливість підйому вантажів — до 3 т
[4, с. 318]. Рекордом по автономності підводних
апаратів відзначився ПА «Бен Франклін» у червні — липні 1969 р., який протягом 30 діб дрейфував у течії Гольфстрім на глибині 198 метрів.
За цей час екіпаж з шести осіб, під проводом
Жака Піккара (фр. Jacques Piccard, 28.07.1922 р.,
Брюссель, Бельгія — 01.11.2008 р., Швейцарія), подолав відстань у 1600 миль та здійснив 9
занурень до океанського дна на глибини 457–610
м [4, с. 320].
Джозеф Н. Горз у своїй книзі ще у 1978 р.
припускав, що перспективні підводні судна
будуватимуться з титану або скла та наводив
приклад фірми «Корнінг», яка збудувала корпус підводного апарату з склокерамічного матеріалу, що витримував зовнішній тиск, який
відповідав глибині занурення 10670 м [4, с. 321].

У Росії глибоководний дослідницький атомний
підводний човен, міцний корпус котрого виконано з декількох сфер з титану (за іншими
джерелами — з скла, армованого титановою сіткою), спущено на воду лише в ХХІ ст. Глибина
занурення «Лошарика», як прозвали це чудо
підводного мореплавства, сягає 6000 метрів. Базується він на атомний підводний човен-матку
з глибиною занурення до 1000 метрів.
6. Окрім того В. А. Кремінський передбачав
можливість застосування підводного апарату
з комерційною метою [5, арк. 19]. У ХХІ ст. ця
теза втілилась в життя не тільки у численних
туристичних проектах, а навіть і колумбійською
кокаіновою мафією для транспортування наркотиків.
7. Вимога забезпечення десятикратного запасу міцності корпусу підводного апарата [5,
арк. 14] для його безпечної експлуатації у певному діапазоні глибин (до 400 морських саженів)
[6, арк. 4] була досягнута лише деякими серійними атомними підводними човнами 80-х рр. ХХ
ст. третього покоління. Ними стали радянські
атомні підводні човни з титановими корпусами
проекту 945 «Барракуда» та 945А «Кондор», загалом 4 одиниці та американська трьохчовнова
серія атомоходів «Sea Woolf», робоча глибина
занурення котрих сягає близько 800 метрів.
Єдиний у світі бойовий атомний підводний
човен пр.685 «К-278», що 05.08.1984 р. досягнув
глибини занурення у 1027 м, загинув разом з
частиною екіпажу 07.04.1989 р.!
8. Комплектація підводного апарату технічними можливостями гарантованого порятунку
лише власними силами. «Наконец, все находящиеся в судне должны быть вполне уверены
в том, что даже при совершеннейшей порче
подъемного механизма, для судна есть все-таки
возможность подняться на поверхность воды,
на какой бы глубине оно ни находилось, и без
всякой посторонней помощи» [5, арк. 9].
Задля реалізації цієї тези впроваджено ВРК
(вспливаюча рятувальна камера) та ПАТ (пороховий акумулятор тиску) на атомаринах третього покоління, але гарантованого повернення на
поверхню у випадку аварійної ситуації човни
третього покоління, як свідчить катастрофа з
російською субмариною К-141 «Курськ», поки
що не досягнуто.
9. Здатність підйому підводного апарату на
поверхню в умовах криги [7, арк. 1–10], здійснювалася, як конструктивно, взимку 1939–
1940 рр. на ПЧ «М-90» (командир — старший
лейтенант П. А. Сидоренко) [7; 8, с. 155].
А командир підводного човна «Л-13» ХІІІ се-
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рії капітан-лейтенант М. Ф. Школенко в січні
1940 р. встановив рекорд підводного плавання
того часу, пройшовши під кригою 46,8 милі за
19 год. 43 хв. [7; 8, с. 91].
10. Мож ливість сполучення підводного
апарату та рятувального надводного корабля
шлангами для подачі повітря та кабелями для
подачі електроенергії [6, арк. 4] систематично відпрацьовується пошуково-рятувальними
службами усіх більш-менш розвинутих флотів,
але поштовхом у цьому напрямку було будівництво рятувального судна «Волхов» (закладка —
12.11.1912, вступ в дію — 14.07.1915), яке в радянському флоті перейменоване в «Коммуну»
і за період своєї служби забезпечило підйом 14
підводних човнів, зокрема, перший підйом ПЧ
«АГ-5» в червні 1917 р.
11. Використання підводного апарату в
пошуково-рятувальних операціях та забезпеченні підйому затонулих об’єктів за допомогою механічних захватів [6, арк. 4]. Вперше, як
приклад, забезпечення пошуку та підйому ПЧ
«К-129» пр. 629 з глибини понад 5000 м у 1974 р.
12. Ведення маневреного бою підводним апаратом з застосуванням безконтактних (дистанційних) засобів враження супротивника.
«Мое же подводное судно как миноносец
по своим большим размерам может быть само
приспособлено к метанию взрывных снарядов,
и кроме того, обладая такою способностью, это
судно может само вести правильную атаку бро-

неносца… опускаясь под воду; после чего такой
миноносец может совершенно неожиданно для
противника появиться с другой стороны и т.п.
Словом, подобный миноносец имеет полный
перевес перед броненосцем и в способе маневрирования и ведения атаки» [5, арк. 19].
Вперше (безконтактне враження надводної цілі з-під води) успішно реалізовано у
Франції під час бойових випробовувань ПЧ
«Густав заде» (водотонажність 265 т, швидкість 9 вузлів, довжина 45 м, діаметр 3,2 м)
в 1898 р. на Тулонському рейді при учбовій
атаці броненосця «Маджента» як на якорі, так
і на ходу 10 вузлів. Обидві торпеди влучили в
ціль, здійснивши першу атаку корабля на ходу
з-під води.
Бойове ж хрещення стосується німецького
підводного човна U-21, командир капітанлейтенант Отто Херзінг (Otto Hersing), який на
самому початку Першої світової війни 5 вересня 1914 року в затоці Ферт-оф-Форт, біля мису
Сент-Еббз Хед, потопив англійський легкий
крейсер «Патфайндер» («Pathfinder») водотоннажністю три тисячі тонн. Це сталося у другій
половині дня, коли підводний човен U-21 зустрів
легкий крейсер «Патфайндер», який перебував
у дозорі разом з 8-ю флотилією есмінців. О 16
год. 45 хв. торпеда влучила під передню трубу
крейсера. Вибухом була знищена носова частина
корабля і він затонув протягом чотирьох хвилин.
Разом з кораблем загинули 259 членів команди.

Рис. 2. Радянсько-американське протистояння у початковий період
будівництва атомного підводного флоту
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13. Необхідність запровадження єдиного спеціалізованого органу, що об’єднував би
винахідників, конструкторів, технічний персонал, тобто «колективний мозок», для реалізації ідеї опанування морською безоднею [5,
арк. 6, 8]. Було реалізовано у Російській імперії
створенням у 1894 р. Дослідного басейну під
орудою майбутнього академіка О. М. Крилова
(15.08.1863–26.10.1945).
14. Будівництво підводних апаратів починати
з дослідних екземплярів з метою в наступному
усунути недоліки попередньої конструкції і не
робити велику серію зразу (натяк на серію 50
підводних човнів Джевецького).
Показовий приклад (рис. 2) цього постулату
В. А. Кремінського особливо відчутно на початку будівництва атомного підводного флоту,

де радянський та американський підходи (на
користь останнього) були зовсім протилежні.
15. Залучення до фінансування підводних
апаратів людей капіталу. «Итак — цель чисто
научного разрешения вопроса подводного плавания, соединение всех тружеников этого дела
одним руководящим началом и сочувствие
этому делу людей капитала — вот что необходимо для скорого и полного разрешения вопроса подводного плавания» [5, арк. 8] — на жаль,
лише поодинокий приклад міліардера Говарда
Хьюза (докладніше див. п. 5).
Таким чином, геніальні передбачення щодо
мореплавства під водою одеського винахідника
В. А. Кремінського наприкінці ХІХ ст. втілювались у життя протягом ХХ–ХХІ ст., а у випадку
п. 8 ще не подолані й понині!
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The contribution of the Odessa inventors of the last quarter of the 19th century into the course of exploration of the
ocean depths together with the brilliant predictions made by V. A. Kreminskiy
O. Kalinichenko
The 600-year-old historic age of Odessa (Kotsyubiyiv, Kalchybey, Hadzhybey, Gadzhybey, Odessa) is associated
with shipping, whose essential task is to explore the abyss of the deep see. So the article focuses on the contribution
of the Odessa inventors of the last third of the 19th century into the world’s underwater technology evolution.
Keywords: Submarine, glider, exploration of the abyss of the deep sees.

296

УДК 93(477.74-21)«18/19»

Г. П. Коваль

Болград в кінці ХІХ — на початку ХХ століття
та розвиток візничого промислу
У статті йдеться про економічний розвиток міста Болграда кін. ХІХ — поч. ХХ ст., зокрема про розвиток
візничого промислу.
Ключові слова: Болград, Буджак, візник.

Історія однонаціональних міст, таких як Болград, є невід’ємною історією України. Цікавим є
його ріст населення, розвиток транспорту. Зважаючи на це, автор дослідив ріст населення міста Болграда та розвиток візничого промислу, як
головного виду транспорту в кінці ХІХ — ХХ ст.,
наведено обов’язкові постанови Болградської
комунальної ради щодо його функціонування,
проекти такс.
Місто Болград засновано в 1821 р. болгарами,
які переселилися в Росію, рятуючись від турецького гноблення. Назва походить від болгарських
слів «бол» — достаток і «град» — місто [1, с. 175].
Внаслідок перемоги над Туреччиною Буджак
у 1878 р. було повернуто до Росії. З того часу
Болград починає швидко розвиватися як торговельне місто. Цьому сприяло прокладення залізниці між Бендерами і Галацом, а також зручне розташування Болграда на перетині шляхів
між Ізмаїлом, Кагулом і Кілією. Сюди приїздили на ярмарки з Кишинева, Ізмаїла, Акермана,
а також з болгарських міст — Тирнова, Ямбола,
Варни. В місті було багато ремісників — ювелірів, кожухарів, шевців, ковалів. Проте головним
заняттям населення, як і раніше, залишалось
хліборобство, виноградарство, садівництво і
вівчарство [2; 3].
В 1883 р. в Болграді було три православних
церкви, нежитлових споруд 287, гімназія і 4 училища, в них хлопців 323 і дівчат 126, земська
лікарня, земський банк, аптека, суспільний сад,
24 заводи, 6 складів, 89 кабаків, паровий млин,
торгових закладів 237, з річним обігом в 485200
руб. Кількість будинків у 1881 р. — 1109 [4, с. 42].
Міські прибутки Болграда в 1881 р. склали
32322,245 руб., витрати — 30976,46, в касі наявні
1345,7825 руб. [4, с. 66–67].
© Коваль Г. П., 2016

В Болграді потомствених дворян — 2 чоловіка і 1 жінка; особистих дворян 4 чоловіка;
православного духівництва білого: 21 чоловік
та 19 жінок; купців — 46 чоловіків і 41 жінка;
міщан — 3326 чоловіків і 2855 жінок [4, с. 52–53].
Болград — заштатне безповітове місто Ізмаї льського повіту Бессарабської губерні ї
лежить на 45° 40´ північної широти и 1° 5´ західної довготи від Пулкова, біля озера Ялпуха, при впадінні в нього річки Ялпух, в 202
верстах від Кишинева, 40 — від Ізмаїлу і 7 —
от станції Бендеро-Галацької залізної дороги
«Траянів Вал». На берегу озера розкинувся
розкішний сад. В місті особлива кредитна
установа — колоніальний банк. Всієї землі —
11,369 десятини, із них під заселенням міста
до 400 десятин і під садами і виноградниками
понад 300 десятин [5].
В місті в 1893 р. є православний собор, чоловіча гімназія, жіноча прогімназія, міське училище, приходське училище, декілька хлібних
магазинів, салотопні, миловарні і цегельні заводи, досить значна хлібна торгівля [6, с. 284].
В 1898 р. шлюбів зареєстровано 80, народилося 439 дітей (220 хлопців та 219 дівчат),
померло 283 (172 чоловіка, 111 жінок), приріст
156. Млинів парових 3, вітряних 55, переробляли 150 четвертей зерна в день. Садів 1453 на
просторі 868 десятин, з яких отримано вина до
40 000 відер на суму до 60 000 рублів. Навчальних закладів 13, в тому числі 2 гімназії — чоловіча і жіноча. Місто швидко зростало [7, с. 450].
В 1909 р. в місті Болграді – 4 православних
церкви, синагога. Чоловіча і жіноча гімназія,
міське училище, 6 початкових шкіл. Садівництво і виноградарство (800 садів на 950 десятинах); шовківництво. Значна хлібна торгівля.
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В 1911 р. в Болграді було відкрито пам’ятник
генералу Інзову. Витрати міста в 1908 р. — 58452
руб. [8, с. 355].
В Болграді відбувається Воздвиженський ярмарок, з 14 вересня по 1 жовтня [9, с. 11].
Жителів в 1881 р. – 6126 [4, с. 42]; 1894 р. –
понад 10000, головним чином болгари [6, с. 284];
за переписом 1897 р. – 12388 [7, с. 450]; 1899 р. –
12179 [10, с. 7]; 1902 р. – 13142 (6678 чоловіків,
6464 жінок) [11, с. 7]; 1909 р. – 14070 [8, с. 355];
1914 р. –13 800 [2; 3]; 1916 р. – 15162 (7455 чоловіків та 7727 жінок) [9, с. 9].
Продовжувала рости промисловість. В Болграді, як і раніше, переважали дрібні підприємства, переробляючі місцеві сільськогосподарські продукти і сировину. За відомостями
1897 р., тут працювало п’ять гончарних, два цегельних, чотири шкіряних, чотири маслобійні
і інші підприємства з кількістю робітників на
кожному із них до десяти чоловік, а також сім
поліграфічних підприємств, на яких працювало
127 робітників.
В цей період почав діяти невеликий казенний пункт по переробці винограду і зберіганню
вина. Була і значна кількість ремісників — ювелірів, шкірників, чоботарів, гончарів та інших
[3, с. 353].
В кінці XIX ст. в Болграді працювало ряд невеликих підприємств — 2 салотопні, 4 свічкові,
3 миловарні, 4 шкіряні, 4 фарбувальні, 5 гончарних і 2 цегельні заводи. Проте значну питому
вагу в економіці, як і раніше, посідало сільське
господарство. За містом числилось 11488 десятин землі, включаючи 243 десятини городів і
960 десятин садів. У місті проживало 7610 чол.,
будинків налічувалось 1109.
Становище переважної більшості жителів
Болграда, яку становили селяни, було вкрай
тяжким. 75 проц. усіх земель належало шістьом поміщикам і тільки четверта частина —
селянам. Через відсутність технічних засобів,
низький рівень агротехніки врожайність була
низькою. Селяни харчувались здебільшого кукурудзою. Це та погані житлові умови викликали масові захворювання і високу смертність [2].
В місті було 11 488 десятин землі, включаючи
243 десятини під городами і 960 десятин садів.
Сім’ї Абаджієвих, Анастасієвих, Парушевих,
Тіторових мали понад тисячу десятин землі
кожна [3, с. 351, 353]. З розвитком капіталізму,
що посилив класове розшарування, боротьба
за землю весь час загострювалася [2].
Розвиток капіталістичних відносин, збільшення населення, розвиток торгівлі та промисловості стимулювали активний розвиток то-

гочасного транспорту — візничого промислу в
місті Болграді в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.
В міських поселеннях Російської імперії, де
було введено Міське положення, за рішенням
думи, могли бути введені податки на візничий промисел у прибуток міста. За правилами
1887 р., цей збір не міг перевищувати 10 карбованців в рік з кожної коняки, яку використовували у візництві. В межах цієї норми міністр
внутрішніх справ, по згоді з міністром фінансів, визначав по кожному місту вищий розмір
збору, а також винятки із нього. Промисловці візники платили збір по півріччям. Міська
дума могла розділяти промисловців візників
на розряди та призначати для кожного розряду
особливий розмір податку. Міські поселення,
в яких збір з візничого промислу відбувався на
основі особливих затверджених постанов, що
були прийняті до видання загальних правил
1887 р., могли, з дозволу міністра внутрішніх
справ, перейти до стягування збору на основі
цих останніх правил (доповнення до 134 статті
Міського положення, Звід Законів Т. ІІ видання 1892 р.) [12, с. 175].
За міським положення від 11 червня 1892 р.
дума мала відповідні повноваження щодо
візників. Стаття 108 ІІІ глави «Про участь
міського суспільного управління у виданні
обов’язкових для місцевих жителів постанов»
надавала думі складати обов’язкові для місцевих жителів постанови за відповідними предметами: 6) про здійснення візничого промислу
і типу візничих екіпажів, про міські омнібуси
і інші суспільні екіпажі. В главі V «Про збір на
користь міських поселень» стаття 134 встановлювала, при встановленні і стягуванні зборів з
візничого промислу і з коней і екіпажів, утримуваних приватними особами, дотримуються
особливих правила (з — є. Повне Зібрання Законів, № 155, 1125, 4552 и 5124). Вищі ж розміри
з перевізного промислу і з собак, а рівно умови
стягування цих зборів визначаються законодавчим порядком [13].
Міській думі надано за пунктом 4 статті 4
додатку 1 до статті 134 Міського положення, видання 1892 р., якщо вона признає потрібним,
право розділяти візничих промисловців на розряди і призначати для кожного розряду особливий оклад, але підставою для такого розділу
може служити тільки яка-небудь відмінність
у здійсненні тими чи іншими особами самого
візничого промислу [14].
Обов’язкові постанови про візничий промисел, по місту Болграду, затверджені начальником губернії 16 квітня 1907 р.
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В першому розділі постанов 28 пунктів, які
частково виконувалися і двома іншими категоріями візників. Забороняється заняття в межах
міста візничим промислом без дозволу міської
управи. Особи, бажаючі отримати цей дозвіл,
зобов’язані внести в прибуток міста встановлений збір, а саме: починаючі промисел в першому
півріччі за весь рік і в другому за півроку.
Одночасно із внесенням збору за заняття віз
ничим промислом візники зобов’язані вибирати із міської управи за встановлену платню два
металічні знаки з позначенням на них номера
екіпажу, року протягом якого дозволено промисел, і заклад, що видав знаки. Знаки ці повинні
бути один прибитий із задньої сторони кузова,
а другий знаходитися у кучера і пред’являтися
наймачу по його вимозі у вигляді застави. Крім
цього на кожному ліхтарі повинні бути позначені масляною фарбою номери екіпажу у відповідності з вибраним із управи знаком.
Знаки на візничий промисел дійсні тільки
на той рік, на який видані, і дають право займатися візничим промислом тільки тій особі,
якій видані. Передача знаків без відома міської
управи забороняється. По закінченні року знаки повинні бути повернуті міській управі.
Візниками не можуть бути особи, що не досягли 18 років і осуджені по суду. А також повин
ні мати посвідчення від поліції; за проступки
кучерів майном відповідають господарі біржового виїзду. Біржові екіпажі і збруя повинні бути
завжди справні і чисті, встановлених міською
управою зразків і обов’язково з двома ліхтарями. Збруя повинна бути виключно ремінна, при
їзді ж в санках до збруї повинні привішувати
бубонці. Зовнішній одяг кучерів повинен бути
таких зразків: влітку сіряк синього кольору, кучерський пояс і клейончастий капелюх, взимку:
сіряк шуба синього кольору, хутряна шапка і
пояс. Одяг повинен бути завжди справний, чистий і без латок іншого кольору.
В екіпажах у ногах обов’язково повинні бути
застелені чисті килимки чи мотузяні підстилки,
але аж ніяк не сіно чи солома. Перед виїздом із
дому екіпаж і збруя повинні бути завжди бездоганно вичищені. Забороняється вживати на
роботі тварин видимо хворих, сліпих на обидва ока, понівечених, що мають рани, кульгавих, лякливих, норовливих, виснажених, понівечених різними заразними хворобами і вище
граничного віку 18–20 років. Не дозволяється
наносити тваринам удари твердими чи гострими знаряддями (кнутовищами, пужалами, дубинами, гаками і т. п.), а бити по голові зовсім
забороняється.

Візники повинні стояти у вказаних міською
управою місцях один за одним по черзі приїзду
на біржу. Подавати повинен крайній з тієї сторони, з якої заявлено пасажиром вимога: вихоплюватися із середовища і подавати декільком
разом заборонено. Наймачу ж надається право
вибору на біржі візника за своїм розсудом і кожен візник зобов’язаний підкорятися цій вимозі
беззаперечно. Візникам, найнятим чи зайнятим
пасажирами, заборонено стояти на біржі. Забороняється кучерам під час стоянки на площах
і на вулицях злазити з козел і залишати коней
без догляду, хоча б і прив’язаними.
Їзда повинна бути помірно швидка і обережна, а на кутах вулиць, при поворотах, переїздах
і виїздах із дворів тиха (кроком), при цьому забороняється обганяти їдучих помірно швидко.
При їзді повинно триматися правої сторони, зупинятися посеред вулиці забороняється. Візники в п’яному вигляді до їзди не допускаються.
Під час їзди з пасажирами візникам палити забороняється. Отримані візниками речі і вантажі
вони повинні зберігати в цілості і забуті речі
зобов’язані повернути за належністю чи передати в поліцію. За доставку забутих речей візник
отримує від пасажира платню, як за поїздку в
два кінці. Незайнятий візник зобов’язаний, за
вимогою всякого пасажира, негайно подати свій
екіпаж без всяких відмовок, а також прибути до
будинку до нього за вимогою, заявленою особисто чи через прислугу, не вимагаючи платні
за проїзд прислуги і отримуючи винагороду по
таксі для денної чи нічної їзди. Плату візники
отримують по таксі, належне затвердженої,
один екземпляр якої повинен бути прибитий
позаду кучерського сидіння на виду у пасажира.
За вимогою чинів поліції, візники зобов’язані
безкоштовно везти піднятого поліцією хворого,
божевільного, постраждалого від нещасного випадку, взятого в п’яному вигляді, а також і осіб,
повідомляючих поліції про пожежу, так само
відвезення і чинів поліції на пожежу.
За їзду по таксі зобов’язані везти парокінні
екіпажі — чотирьох пасажирів, а однокінні —
двох пасажирів. У рахунок пасажирів не входять
діти до 10-річного віку, а також багаж, саджати
пасажирів на козли і переповнені екіпажі визначеної кількості забороняється. Парокінний
візник, що везе в один кінець чотирьох пасажирів, а однокінний двох, має право вимагати
від наймача за кожного пасажира, що зійшов по
дорозі, доплату: вдень по 5 коп., вночі по 10 коп.
Із загальної кількості візників по черзі призначаються черговими: один візник денної і
два візника нічних. Денний черговий візник
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зобов’язаний виїздити на біржу о 6 години ранку
і знаходитися на ній до 8 години вечора, а особливо в той час, коли решта візників виїздять на
вокзал чи за межі міста. Нічні чергові візники
зобов’язані виїздити о 6 годині вечора на біржу
і чергувати до 6 години ранку, причому до 12 годин ночі зобов’язаний стояти на біржі, після 12
години ночі і в непогожий час у дворі пожежної
команди. Чергові візники, як денні, так і нічні,
не мають права найматися по годинах, а тільки поїздкою в кінець. По відвезенню пасажира
візники ці зобов’язані негайно повернутися на
біржу, а вночі на пожежний двір. Нічні візники отримують платню на десять копійок вище
такси за кінець і зобов’язані мати запаленими
обоє ліхтарі.
Кожний біржовий виїзд повинен щомісячно
15 числа пред’являтися до огляду міській управі, при участі місцевої поліції і ветеринарного
лікаря, яка, у випадку якої-небудь несправності, лишить візника права виїзду на біржу надалі
до виправлення замічених недоліків. Візникам,
що знаходилися у відлучці за межами міста,
потрібно надавати свій виїзд до огляду в найближчий день. Для найближчого нагляду за
точним виконанням візниками вищевказаних
правил вони повинні обрати із свого середовища, з відома і затвердження міської управи,
біржового старосту із осіб, приймаючих безпосередню участь у візничому промислі. Списки
чергових на цілий тиждень староста надає в поліцію і управу.
Наведемо пункт «Б». «Ломовим візникам»
(11 пунктів). «Забороняється заняття візничим
промислом без дозволу управи. Особи, бажаючі
зайнятися промислом, отримують від управи
таксу і особливі знаки на рік, один із яких повинен знаходитися у ломовика і надаватися за
першою вимогою, а другий — прикріпленим до
возу на видному місці. Забороняється накладати
вантаж занадто важкий, явно не відповідний
силам тварини і стану дороги. Нормою поклажу рахується для підвод, возів і биндюгів: для
однієї коняки — 25 пудів, для двох — 50 пудів і
трьох — 75 пудів. У тих же випадках, коли коні
при підйомах чи навіть на рівному місці стануть, то не дозволяється їх бити, кричати, гикати, свистіти, а візники зобов’язуються знімати
частину поклажі і тим полегшувати коней, при
цьому зняти поклажі ці повинні поміщатися в
таких місцях, щоб вони не заважали ні проїзду,
ні руху пішоходів.
Не дозволяється нікому в місті їхати навскач, як порожнім, так і з сідоком, а особливо з важкою поклажею. Забороняється

прив’язувати коня арканом, накинутим на
шию, до воза попереду їдучого в тому випадку, коли кінь, що знаходиться в упряжі, везе
вантаж. Не дозволяється возити телят і інший
дрібний скот болісно для нього вкладеним,
як, наприклад: одна тварина на іншій, із звішеними чи б’ючись об віз головами: візнику
забороняється сідати на цих тварин. Впалу в
упряжі коняку забороняється взагалі всім візникам і водовозам піднімати ударами батога,
а потрібно неодмінно розпрягти її, якщо допомога руками виявиться недостатньою. Забороняється займатися візництвом і взагалі
управляти кіньми малолітнім, не досягшим
18-річного віку і засудженим судом.
Для найближчого нагляду за точним виконанням візниками вищевказаних правил вони
зобов’язані обрати із свого середовища, з відома
і затвердження міської управи, біржового старосту із осіб, приймаючих безпосередню участь у
візничому промислі. В решті ломовики підкоряються правилам параграфів 4, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20 і 27 цих постанов про легкових
візників» [15].
За 80 років населення міста Болграда потроїлося, потреба у воді збільшилася. Криниці
і фонтани, влаштовані першими поселенцями
в 1819 році, не можуть задовольнити потреби
населення, багато із них зруйнувалися. «Недавно поліція змушена була закрити криниці
Кичука і Асієва; така ж участь чекає криниці
Гаджалова, Шунтова і земську. Між тим, потреба у воді збільшується із кожним роком... В наш
час більшість населення змушена користуватися лиманною водою, а бідняки гірко-солоною,
дуже шкідливою для здоров’я» [16].
Наведемо пункт «В» «Про водовозів (9 пунктів)». «Забороняється займатися водовозним
промислом без дозволу міської управи. Особи, бажаючі бути водовозами, отримують від
управи два знаки, із яких один зобов’язаний
пред’явити за першою вимогою наймачу у вигляді забезпечення, а інший прикріплений позаду діжки. Водовозні повинні вміщувати в себе
кожна не менше десяти відер води. Кожний водовоз може брати за 10-відерну діжку ту платню,
яка буде встановлена міською управою. Водовози, що займалися розвезенням води для пиття,
зобов’язуються свої діжки завжди утримувати в
чистоті і набирати воду тільки із міських фонтанів чи ж із тих криниць, вода яких міською
управою, за визначенням міського лікаря, буде
визнана пригідною до вживання.
Водовози обов’язково повинні доставляти за
вимогами жителів воду у всяку пору року не-
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відкладно. Розділ міста водовозами на особливі
ділянки для возіння кожним із них виключно
у свою ділянку води і відмова в доставці води
в інші ділянки строго забороняється. Водовози звільняються від плати за заняття промислом, а взамін цього зобов’язані по набату
являтися на пожежу і доставляти воду своїми
діжками. Для найближчого нагляду за точним
виконанням водовозами вищевказаних правил
вони зобов’язані обрати із свого середовища,
з відома і затвердження міської управи, водовозного старосту із осіб, приймаючих безпосередню участь у водовозному промислі. В решті питань водовози підкоряються правилам,
викладеним в параграфах 4, 5, 19, 14 і 27 цих
постанов про легкових візників. Винуваті в порушенні обов’язкових постанов, що відносяться
до легкових і ломових візників, водовозів будуть
покарані чи в адміністративному порядку, чи
ж притягнуті до відповідальності по 29 статті
статуту про покарання» [15].
Обов’язкові постанови про здійснення візничого промислу і про тип візничих екіпажів в місті Болграді від 25 квітня (8 травня)
1909 р., фактично, повністю повторюють всі
положення постанов від 19 травня (1 червня)
1907 р., складені з 23 пунктів. Тільки в цих постановах відсутній розділ на три категорії візників та прописано, що візниками не можуть
бути особи, що не досягли 16 років, а не 18, як
раніше [17].
На здійснення візничого промислу надзвичайно впливала погода. Пасажири дуже бояться
снігових заметів. Потяг взимку 1901 р. дійшов
тільки до станції «Траянів Вал», а далі вже неможливо було їхати, все було занесено снігом.
Одні тільки верхівки труб свідчили про існування в місті Болграді будинків. По всьому Болграду скаржаться на снігові замети [18].
Болградській комунальній раді 19 травня
(1 червня) 1907 р. докладено проекти такс для
легкових і ломових візників і водовозів. Такса
для ломових візників у Болграді: за проїзд в межах міста в один кінець, з 6 години ранку до 11 години вечора, на парокінному візнику — 20 коп.,
на однокінному візнику — 15 коп.; за проїзд в
межах міста в один кінець, з 11 години вечора до
6 години ранку, на парокінному — 30, на однокінному — 25; за проїзд із міста до станції залізниці «Троянів Вал» на парокінному візнику
75, на однокінному — 60. За проїзд зі станції
залізної дороги «Троянів Вал» до міста Болграда
парокінні і однокінні візники отримують таку
ж платню, як і за проїзд із міста Болграда до
означеної станції залізної дороги.

За проїзд із міста до православного цвинтаря
в один кінець на парокінному візнику — 60, на
однокінному — 40; їзда по годинах в межах міста на парокінному за годину — 60, на однокінному — 40. Платня за їзду на парокінному і однокінному візнику в день Нового року, перший
день Пасхи, на весіллях і інших розважальних
поїздках — за добровільною згодою. Наведемо
таксу для ломових візників міста Болграда. За
провезення в межах міста якої-небудь поклажі
від одного до п’яти пудів — 5 коп.; Від 5 до 15
пудів – 10 коп., вище 15 пудів – по одній копійці з пуду. За провезення поклажі до станції
залізниці «Траянів Вал» і з означеної станції до
міста Болграда по дві копійки з пуду з 1 квітня по 1 жовтня і по 3 коп. з пуду з 1 жовтня
по 1 квітня. Платня за провезення поклажі
поза межами міста, за виключенням провозу
до станції залізниці «Троянів Вал» і назад за
згодою. Наведемо проект такси для водовозів
міста Болграда: за доставку однієї десятивідерної діжки, як фонтанної, так і лиманної води
в частині міста, розташованій по березі озера
Ялпуга до Бульварної вулиці включно, 10 коп.;
за доставку однієї десятивідрової діжки, як
фонтанної, так і лиманної води, у східну частину міста, починаючи від Бульварної вулиці —
12 коп. [15].
Візники, звичайно, займалися й вивезенням
нечистот в місті Болграді. Наведемо «Додаткові
обов’язкові постанови для міста Болграда про візничий промисел ломових візників, розроблені
болградською комунальною радою на засіданні
22 грудня 1911 р. і затверджені бессарабським
губернатором 5 квітня 1912 р., за № 2193».
«Платню за звезення нечистот із дворів, за
межу міста до місця звалищ, встановити для
парокінних візників — в розмірі 40 копійок, і
для однокінних в розмірі 30 копійок з возу чи
повозки. Обкласти всіх ломових візників на
користь міста по одному рублю п’ятдесят копійок парокінних і по одному рублю однокінних
на протязі року. На міську управу покладено
обов’язок мати строгий нагляд за виконанням
візниками в точності обов’язкових постанов, а
несправних і тих, що ухилялися від виконання постанов, притягувати до відповідальності
з правом позбавлення їх займатися візничим
промислом» [19].
В 1914 р. в місті Болграді діяло 6 невеликих
підприємств і 34 ремісничі майстерні, де працювало 130 робітників. Об’єм виробництва в
грошовому обрахунку складав всього 21,7 тисячі рублів у рік. Значну кількість населення
складали ремісники — кустарі, частина жите-
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лів займалася сільським господарством. На 28
вулицях міста нараховувалося близько 2 тисяч будинків, але тільки четверту їх частину
складали кам’яні. Центральний бульвар мав
асфальтовані тротуари і по вечорах освітлювався гасовими ліхтарями. Решту вулиць було
забудовано саманними будинками. Клуба, бібліотеки не було; в місті 5 церков, 38 трактирів
і буфетів.
Перша світова імперіалістична війна призвела до подальшого загострення класової боротьби, до погіршення матеріального становища
трудящих Болграда. Більшість чоловіків була
відправлена на фронт або на будівництво військових укріплень. Через нестачу сировини закривались підприємства, зростало безробіття.
На діючих підприємствах тривалість робочого
дня збільшилась до 13–14 годин. В аналогічне

становище потрапила і та частина населення,
яка займалася сільським господарством. У звіті завідуючого державним земельним майном
за 1916 р. зазначалося, що в Болграді налічується 880 бідних селянських господарств, які
орендують казенну землю. В 1916 р. вони мали
внести плату і недоїмки за орендовану землю в
сумі 347871,15 руб.; cплачено 121812,45 руб., а решта — 226058,70 руб. — залишилась у недоїмках.
Причиною заборгованості було те, що орендна
плата зросла в 1917 р. порівняно з 1910 р. більше
ніж у два рази. За велику орендну плату віддавали землю селянам і болградські поміщики [2].
Таким чином, ми бачимо, ріст населення
Болграду, розвиток візничого промислу, зміни
в міських положеннях, обов’язкові постанови Болградської комунальної ради щодо його
функціонування, проекти такс.
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Заселення українцями Буджаку:
історичні джерела і родинні перекази
У публікації розглядається історія заселення Буджаку представниками українського етносу. Акцентується
увага на інформативності цих переказів, зокрема тих, що існують у родинах українців Татарбунарського
району Одеської області.
Ключові слова: Буджак, формування поселення, національний склад, етапи переселення українців, родинні перекази.

Назва Буджак для степів Причорномор’я зустрічається лише з початку VII ст., це турецьке
слово, що означає «кут», тобто територія на західному чорноморську побережжі, між гирлом
Дунаю і Дністром аж до Троянських валів на
південному заході. Ці мало залюднені землі стали новим притулком для всіх втікачів від кріпаччини, якої там не було. Ті, хто переселився
на ці землі з території України і Росії, ставали
вільними людьми та тим населенням, на основі якого сформувався сучасний етнічний склад
даного регіону.
Буджак, що включає Акерманщину та частково Подунав’я, — історична область на Півдні
України між гирлом Дунаю, Дністра та Чорним
морем.
І якщо назва Бессарабія від самого початку
була пов’язана з землями надріччя, то назва Буджак пов’язана насамперед зі степом. Незвичайний топонім Бессарабія з’явився як тенденція
збереження європейської культури на противагу
новому Буджаку, назва якого належить Сходу [5].
Цей багатонаціональний регіон знаходиться
на крайньому Півдні України. Його історія унікальна тим, що тут протягом тисячоліть перехрещувались шляхи різних народів, залишаючи
свій слід у культурі та історії.
Народи мирно співіснували протягом сторіч
та змогли зберегти свою ідентичність по сьогоднішній день. Взаємопроникнення культур
стало джерелом особливостей менталітету населення південної частини України, в тому числі
і українців, які складають більшість населення
даного регіону.
Згадаймо історію цих земель: з середини XI ст.
в південні степи вторглися тюркські племена
© Апонюк М. В., 2016

кочівників — половців. У першій половині XIII
ст. ці землі були захоплені монголо-татарами. В
середині XV ст. внаслідок розпаду Золотої Орди
Буджак підпав під владу молдавського князівства, яке з 1456 р. опинилося в залежності від
Туреччини. З того часу почався майже 300-літній період турецького панування, яке найбільше
вплинуло на історичний розвиток краю.
Населення найбільших міст Північного
Причорномор’я в османський період було достатньо строкатим. У Буджаку (Кілія, Аккерман,
Ізмаїл), крім тюркського населення, проживали
також українці, молдовани, євреї, греки та ін.
У 1812 р., згідно з Бухарестською мирною
угодою, територія Буджаку перейшла до складу Російської імперії. У 1918–1940 рр. та 1941–
1944 рр. Буджак разом з усією Бессарабією входив до складу Румунії.
Після переходу цих земель в 1812 р. до складу Російської імперії степи між річками Дунай
та Дністер залишались малоосвоєними осілим
населенням, згодом в етносоціальному розвит
ку Бессарабії відбуваються кардинальні зміни.
Найближчою до нас сторінкою в історії формування етнічного складу даного краю є події
XVIII–XIX ст. Основу українського населення
Буджаку становили втікачі кріпаки, державні
селяни, козаки Задунайської Січі, волонтери
Буджацького та Усть-Дунайського полків.
Колонізація Півдня України у великій мірі
відбувалась стихійно. Загалом можна виділити
декілька етапів переселення українців на територію Буджаку:
I етап — це були селяни-кріпаки, які тікали
від своїх панів і шукали в степах Буджаку порятунок від панської сваволі. З тих часів на цій
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території почало облаштовуватись українське
селянство.
Також ці землі з давніх часів були пов’язані з
українським козацтвом. Саме в степу гартували
себе лицарі Байди Вишневецького, і саме під їх
захистом і впливом зростала кількість українського селянства в Буджаку.
ІІ етап — це козаки. Населення Дунай — Дністровського межиріччя має давні козацькі традиції. Перша значна хвиля переселенців козаків
опинилась тут після 1710 р. — це були мазепинці. І до сьогодні їх нащадки мешкають у Старій
Царичанці. До речі, саме у цьому козацькому
селі на фронтонах дахів  — дерев’яні чотиригранні прикраси у формі пернача — символи
отамано-полковничої влади (у цьому будинку
мешкає козак) [2].
Козаки як правило осідали хуторами по гирлах Дунаю і Дністра.
Після зруйнування Катериною ІІ Запоро
зької Січі в 1775 р. козацька маса розійшлася
по величезних земельних просторах, зокрема і
на південь України, забравши з собою ті вільні думки, проти яких Катериною ІІ і було влаштовано погром. Знищення основної організації
українського козацтва, Наддніпрянської Січі,
не завадило виникненню формувань такого
типу. З ними також почалася і нова хвиля переселення селян. За козаками традиційно тяглися
і селяни, котрі тікали від панщини.
Козаки розселялись в Очаківській окрузі, на
Березані, по Тилігулу, біля Хаджибею і Балти,
у пониззі Дністра, від Аккермана до Бендер, в
тому числі і Буджаку, в дунайських гирлах — у
Вилковому, Кілії, біля Тульчи і Галаца.
Приймаючи до себе козаків, Османська імперія послаблювала позиції Російської імперії,
а оскільки та вимагала їх повернення, то було
вирішено переселити їх за Дунай.
Тут була заснована Задунайська Січ, яка стала
надійною сторожею кордонів Османської імперії. В історичних документах є відомості, що з
1807 р. в Татарбунарах деякий час знаходилась
резиденція кошового отамана Задунайської Січі.
Адже після ліквідації Запорозької Січі близько 10 тис. козаків на чолі з отаманом Бахматом
поселились на Буджаку. За іншими даними, на
Дунай переселились 5 тис козаків. У війні між
Російською та Османською імперіями 1806–
1812 рр. частина їх перейшла на російський бік.
І з них був сформований загін Усть-Дунайського
війська з 500 осіб. Уже в 1823 р. ці козаки були
поселені в с. Акмангіт (тепер с. Білолісся Татарбунарського району Одеської області) Аккерманського повіту.

Вихід в цей район поставив перед російським
командуванням питання про взаємовідносини з біглим сюди українським населенням, зокрема, задунайськими запорожцями. Генераллейтенант О. Ф. Ланжерон, який командував
корпусом на Дунаї, писав у січні 1807 р., що
задунайські козаки можуть «наносити шкоду
більш, ніж турки і татари». Тому російське командування вжило низку заходів, щоб залучити
їх на свій бік, обіцяючи всі пільги, якими користувались чорноморці на Кубані.
Враховуючи успіх у формуванні волонтерського полку з задунайських запорожців та з
біглого українського населення, в 1807 р. було
вирішено створити на Дунаї козацьке військо,
давши йому найменування Усть-Дунайського.
У зв’язку із збільшенням населення в
с. Акмангіт частина задунайських запорожців
і усть-дунайських козаків перейшла на нове
місце в Акерманському повіті, де в 1827 р. було
засноване с. Старокозаче (тепер у БілгородДністровському районі Одеської області).
Чутки про створення Січі на Дунаї пішли
Україною та викликали серед селянства надії
на відродження козацтва. Це призвело до знач
них втеч населення до Дунайської Січі, що прискорило ліквідацію війська.
Після ліквідації Усть-Дунайського козацького
війська переважна більшість козаків лишилась в
Бессарабії. Усть-дунайці та задунайські козаки,
запорожці, які переселялись до них протягом
20-х рр. ХІХ ст., неодноразово звертались до державних установ з домаганнями створення в краї
козацького війська з центром в с. Акмангит [1].
Про козацьке коріння сучасних буджацьких
(бессарабських) українців свідчить і фолклор та
безліч козацьких пісень, які співають і сьогодні
на території Буджаку [6].
ІІІ етап переселення українців у даний регіон
був пов’язаний з колонізаційною політикою Російської імперії. Сюди переселялись українські
та державні селяни.
За переказами у моїй родині, дідусю моєї
прабабусі Корнію, якого сюди переселили разом
з 9 братами, тобто цілою родиною, наприкінці
ХІХ ст., виділили по 10 десятин землі та надали
пільги — 25 років звільнення від податків. Тоді
українці розділяли землі поміж родинами та
брали її у вічне користування. Та оскільки тут
були малопридатні землі для сільського господарства, мій пращур намагався звідси втекти.
Це йому не вдалося, оскільки його неодноразово повертали. Повернувшись, він (Корній) оселився на місці, де з часом утворилось с. Зарічне
Татарбунарського району [4].
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З матеріалів «Географії та статистики Росії» за 1863 р., де згадується регіон — так звана
Бісова — арабія (що за всіма ознаками є Бессарабія), в 1856 р. почали розповсюджуватись
чутки серед селян, що в цьому регіоні кріпакам
роздають вольності. Тому селяни почали масово переселятись і тікати в цей регіон. Наприклад, в Александріївському уїзді одне село за
іншим почали переселятись у Бессарабію. Ці
групи затримувались на переправах біля рік,
а на питання куди їдете, відповідали, що на
переселення. Тоді їх повертали до поміщиків
та карали. Вказується, що ці плітки є безпідставними. Також автор дає характеристику
ментальності українців [7].
Також українцям Бессарабії приділяв увагу
і письменник І. Нечуй-Левицький у своїй повісті «Над Чорним морем». Він писав, що «на
Бессарабії не було такої панщини, як на Україні. Люди обробляли панам за поле, але пани не
мали права купувати й продавати людей». Що
підтверджується родинними переказами і моєї
сім’ї, деякі представники якої працювали в наймах, здебільшого на єврейських та німецьких

колоністів, але про панщину ніде не згадується.
І. Нечуй-Левицький також писав, що бессарабські пани з великою охотою приймали на свої
землі українських утікачів, бо в їх було землі
багацько, а людей мало. Сюди тікали за часів
панщини українці з Поділля, Київщини, Херсонщини і навіть з-за Дніпра, з Полтавщини.
Вони оселялись біля Акермана, Бендер і навіть
між молдаванами, скрізь по Бессарабії [3].
На жаль, українців Бессарабії кінця ХІХ —
поч. ХХ ст. дослідження етнографічного характеру обминули, науковців того часу цікавили
молдавани, євреї, цигани, болгари, гагаузи.
Буджацькі українці, як ми знаємо, почали
масово заселяти цей регіон, будучи переселенцями з інших регіонів України, які почали
освоювати степові простори. Внаслідок сусід
ства та взаємопроникнення культур з іншими
національностями, які проживають у Буджаку, мають свої особливості у мові, культурі та
господарстві. Але, незважаючи на це, є представниками багатогранної культури України
та зуміли зберегти свою національну самобутність та культуру.
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Settling Ukrainian Budzhak, historical sources and family stories
M. Aponyuk
The article reviews the settlement of the Budzhak area by the ethnic Ukrainians. The attention is focused on the
storytelling, especially on the content, which is still preserved in Ukrainian families of Tatarbunary district of the
Odessa Region.
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Пам яти Александра Ивановича Томсона
(1860–1935)
В статье рассматривается профессиональная деятельность преподавателя императорского Новороссийского университета, учёного-языковеда А. И. Томсона (1860–1935) и его значительный вклад в развитие
педагогики и филологии. Исследование базируется на широком привлечении архивных материалов.
Ключевые слова: А. И. Томсон, филология, императорский Новороссийский университет, Одесса.

Имя Александра Ивановича Томсона было
известно далеко за пределами нашего Отечества. Выдающийся лингвист, родившийся 22 мая
(4 июня) 1860 г. [21], посвятил 35 лет своей научной и педагогической деятельности Новороссийскому (Одесскому национальному университету им. И. И. Мечникова).
Родом из предместья города
Дерпта Лифляндской губернии
(ныне город Тарту, Эстония). Происходил из купеческой семьи (его
отцом был арендатор Ян Томсон).
Лютеранского вероисповедания
(позднее принял православие)1.
Окончил факультет восточных
языков Императорского СанктПетербургского университета по
санскритско-персидскому разряду со степенью кандидата (1882).
Приват-доцент по кафедре сравнительного языкознания того же университета
(с 1 февраля 1886 г. по 30 мая 1887 г.). Защитив
диссертацию по теме «Лингвистические исследования» (20 апреля 1887 г.), был удостоен степени магистра сравнительного языковедения.
Определен на службу в 1-й Санкт-Петербургский кадетский корпус штатным преподавателем (с 2 августа 1887 г.). Защитив диссертацию
по теме «Историческая грамматика современного армянского языка города Тифлиса» в
императорском Московском университете (6 ап1

Александр Иванович Томсон был присоединен к православной церкви 1 февраля 1881 г., будучи студентом
3-го курса факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета.
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реля 1891 г.), был удостоен степени доктора
сравнительного языковедения. Причислен к
департаменту неокладных сборов министерства
финансов (с 10 декабря 1891 г.). Затем был назначен помощником заведующего статистическим отделом этого же департамента (с 9 февраля
1894 г.). 3 февраля 1897 г. согласно прошению А. И. Томсон был
уволен от должности, и переведен
на службу по ведомству Министерства народного просвещения
экстраординарным профессором
императорского Новороссийского университета по кафедре
сравнительного языковедения
(с 19 мая 1897 г.) [20, л. 147–155].
Одесский период жизни стал
для А лександра Ивановича исключительно плодотворным в
научном отношении. В Одессе он
написал ряд научных работ, которые заняли весомое место в истории языковедения.
Одной из огромных заслуг Томсона является
создание при университете, одной из первых в
Российской империи, лаборатории (кабинета)
экспериментальной фонетики, где проводились различного рода исследования, опыты и
эксперименты и в которой им был сделан ряд
открытий, давших ему широкую известность
среди коллег в Европе.
Фонетика для Александра Ивановича стала
любимым занятием, при этом особое внимание
он уделял акустике «…Многие лингвисты, — писал он, — считаются только с физиологией звуков
речи, как с вспомогательной дисциплиной языко
знания, и не обращают внимания на то, что рядом с
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нею не существует в лингвистике особой акустики
Александр Иванович неоднократно являлся
звуков речи. Между тем звуки речи, как и всякие
представителем от историко-филологического
звуки, прежде всего явление акустическое и потому
факультета университета на различных съездах
должны изучаться не только
и конгрессах как на родив условиях их образования, но
не, так и за рубежом. Так,
и в действии их на наш слуучёный был командирован
ховой орган» [22].
от историко-филологичесПридавая искл ю чикого факультета университельное значение слу ху,
тета на: XIII АрхеологичесА лександр Иванович уткий съезд (Екатеринослав
верждал: «Хороший слух при
(ныне г. Днепр) — 15–27
известных условиях разлиавгуста 1905 г.) [5, л. 129,
чает точнее высоту звука,
131]; II Международный
чем всякие приборы. Раз он
конгресс классической арсхватывает характерный
хеологии (Каир — 25 мартон, то точность его опрета — 2 апреля 1909 г.]; XVI
деления во много раз превыМеждународный конгресс
шает требования практики,
ориенталистов (Афины —
где по разным соображени7–15 апреля 1912 г.) [6,
ям приходится обыкновенно
л. 474–474 об.]. В каникудовольствоваться точнослярное время ездил в научтью до 1/4 тона, что дает
ные командировки за гравозможность пользоваться
ницу — в Австрию, Англию,
А. И. Томсон с женой Антониной Георгиевнотными обозначениями,
Германию и Францию «для
ной (урожденной Скадовской).
различающими полутоны».
занятий разными народАрхив М. Б. Томсон, Москва
По воспоминаниям совреными говорами на месте».
менников, сам Александр
В 1910 г. бы л избран
Иванович обладал поразичленом-корреспондентом
тельно тонким слухом, что
императорской Академии
давало ему возможность
наук, от которой в 1913 г.
улавливать и фиксировать
был награжден золотой мев человеческой речи то, что
далью. В 1911 г. А. И. Томне в состоянии были сдесон в чине действительлать самые точные прибоного статского советника,
ры. Он очень любил музывыслужив 25-летний срок
ку и сам был прекрасным
службы, мог выйти в отмузыкантом [2, с. 83].
ставку. Однако, по ходаВ 1899 г. А. И. Томсон
тайству попечителя Одесбыл назначен ординарным
ского учебного округа
профессором университета
А. И. Щербакова, в котором
по кафедре сравнительного
отмечалось: «… принимая во
языковедения и, принимая
внимание, что деятельность
активное участие в жизни
профессора Томсона до сих
университета, подал попор являлась весьма плодопечителю Одесского учебтворной в научном отношеного округа действительнии и крайне полезной для
ному тайному советнику
студентов, а в качестве
Х. П. Сольскому докладчлена Совета и историконые записки: «О причинах
филологического факульпостоянных студенческих
тета профессор Томсон
Александр Иванович Томсон. 1920-е гг.
волнений и мерах борьбы
постоянно выступал энерАрхив М. Б. Томсон, Москва
с ними» [3, л. 88–94 об.] и
гичнейшим и усерднейшим
«О реформе средней школы» [4, л. 49–49 об.], в
защитником академической жизни, способствуя
которых изложил свое видение причин данных
вместе с другими профессорами восстановлению
проблем и предложил способы их решения.
нормального порядка в Новороссийском универси-
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тете. Ректор последнего признал дальнейшее осс просьбой освободить его от занимаемой должтавление профессора Томсона в числе профессоров
ности, но общее собрание единогласно просиНовороссийского университета весьма желательло Александра Ивановича остаться товарищем
ным…» [20, л. 144–144 об.] Александр Иванович
председателя [19].
был оставлен в университете для дальнейшего
В 1932 г. Томсон, по собственному желанию,
занятия любимым делом всей его жизни.
вышел на академическую пенсию, отдав 35 лет
Помимо работы в университете, ученый такнаучной и преподавательской деятельности
же преподавал на Одесских высших женских
университету.
курсах [7, л. 1, 25, 26] и являлся членом Совета
27 ноября 1935 г., ученик профессоров
курсов (1915–1920) [8,
Ф. Ф. Фортунатова и
л. 96, 100, 129, 132, 151,
Ф. Е. Корша, кавалер
154]. Принимая активорденов: Святого Владиное участие в деятельмира 4-й степени, Свяности курсов и заботясь
той Анны 2-й степени и
о качестве образования,
Святого Станислава 1-й
А лександр Иванович
степени, А. И. Томсон
обращался на историумер [12, л. 144–144 об.]
ко - ф илологический
и был похоронен на 2-м
факультет с предложеХристианском кладбище,
ниями об улучшении
рядом с братом Г. И. Томпроцесса преподавания
соном1.
лингвистических предНадгробиям, решеметов на курсах [9, л. 33–
нием Одесского облис33 об.]. Проявляя заботу
полкома, был присвоен
о студентах, обратился
статус памятников исс ходатайством в Совет
кусства (участок 32, мескурсов совместно с прото 2 и 3) [1, с. 57], но, нефессором Б. М. Ляпуносмотря на это, разыскать
вым «об освобождении
захоронения не удалось.
от платы за посещение
А. И. Томсон был желекций и пользование
нат дважды. Первым браул. Софиевская, 10
библиотекой курсистком на Наталье Ивановки Н. М. Тимчиной в
не Соломатиной, дочери
связи с тем, что ею проводилась работа в накапитана Балтийского флота и выпускнице
учной области» (22 октября 1919 г.) [10, л. 1–1
Санкт-Петербургской консерватории. Вторым
об.]. Присутствовал на объединенном заседании
браком на Антонине Георгиевне Скадовской,
историко-филологических факультетов импедочери известного общественного деятеля и
раторского Новороссийского университета и
благотворителя Георгия Львовича СкадовскоОдесских высших женских курсов по предлого, в котором родились дети — дочь Мария (в
жению совета комиссаров высших учебных зазамужестве Партенская) 28.08.1912 г., Одесса [13,
ведений о слиянии обеих факультетов (7 июня
л. 1 об. 2] — 03.10.1998 г., Москва) и сын Алек1919 г.) [11, л. 1–1 об].
сандр (род. 02.02.1917 г., Одесса) [14, л. 1 об., 2].
Был действительным членом историко-фиА. И. Томсон является автором 56 научных
лологического общества при императорском
опубликованных трудов [16, C. 244], среди
Новороссийском университете (избран 7 октябкоторых: «Лингвистические исследования»
ря 1897 г.) [17, C. 1], в деятельности которого при(СПб., 1887); «Историческая грамматика совнимал активное участие, выступая с различныременного армянского языка (СПб., 1890);
ми докладами, одним из которых был: «О книге
«К фонетике говора польских (галицких) арБернекера — «Порядок слов в славянских язы1
ках» (15 марта 1901 г.) [18, с. 3]. Он также являлся
Герман Иванович Томсон (1862–1933), доктор медицины, приват-доцент императорского Новороссийского
действительным членом общества содействия
университета (на 1908 г.); статский советник, главный
академической жизни императорского Нововрач больницы, состоящей при Одесской Касперов
российского университета и товарищем предской общине сестер милосердия Российского общества
седателя общества (избран 8 февраля 1911 г.).
Красного Креста (на 1913 г.); профессор Одесского медицинского института (ныне Одесский национальный
3 марта 1912 г. обратился к собранию общества
медицинский университет им. Н. И. Пирогова).
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мян» (Одесса, 1899); «Винительный падеж
прямого дополнения в отрицательных предложениях в русском языке» (Варшава, 1902);
«К теории правописания и методологии преподавания его» (Одесса, 1903); «К синтаксису
и семасиологии русского языка» (Одесса, 1903);
«Реформа в ущерб грамотности и правописанию» (Одесса, 1904); «Необходима реформа не
правописания, а преподавания правописания»
(Одесса, 1905) и др. Он же автор учебника «Общее языковедение», вышедшего в первом издании в Одессе в 1906 г. в «Экономической» типографии, располагавшейся по ул. Жуковского,
43. Учебник, который до сих пор представляет
интерес как для ученых, так и для студентовфилологов.
Несколько статей Томсон посвятил украинской фонетике, наиболее значительной из которых является статья, написанная им на немецком языке: «Die Erweichung und Erhärtung der
Labiale im Ukrainischen» [15, с. 253–263] (Смягчение и повышение твердости лабиальных звуков в украинском языке).

Ученый с мировым именем, которым по праву должен гордиться не только университет, но
и наш город, жил в доме по улице Короленко,
10 (ныне Софиевская). На этом здании, наряду с памятными досками таким выдающимся
деятелям культуры и науки, как В. С. Василько и А. Н. Ляпунов, должно быть увековечено
и имя выдающегося лингвиста, которым был
А. И. Томсон.
Недавно отпраздновал свой 150-летний юбилей университет, который, наверное, должен
больше уделять внимания памяти тех ученых,
которые прославили его на весь мир. Среди них
по праву и А. И. Томсон, имя которого ждет
своего времени  — времени увековечения на
стенах университета.
Автор выражает искреннюю благодарность
за оказанную помощь при подготовке данной
публикации Марине Николаевне Строгановой, доктору биологических наук, заслуженному профессору Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова.
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Innovator. In memory of Alexander Ivanovitch Thomson (1860–1935)
A. Peshy
The article discusses the professional activity of the professor of the Imperial University of Novorossiysk, a
scientist-linguist A. Thomson (1860–1935), and his significant contribution to the development of pedagogy and
philology. The study is largely based on archival materials.
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