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ЄЛИСАВЕТГРАД – ОДНА ЗІ СТОЛИЦЬ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Володимир Босько – це передусім мистецтвоз-
навець із 18-річним досвідом  роботи в Кіровоград-
ській картинній галереї, що була в ті часи філіалом 
обласного краєзнавчого музею. Згодом саме він 
виступив ініціатором створення на базі картинної 
галереї самостійного художнього музею, а також 
став одним із фундаторів художньо-меморіально-
го музею Олександра Осмьоркіна в Кіровограді.

Слід визнати, що до Володимира Миколайови-
ча ніхто не досліджував історію художнього життя 
Єлисаветграда, яке виявилося напрочуд багатим 
на видатні події й імена. Тому кожний із 32 нарисів 
і розвідок в альманасі містить по-спражньому сен-
саційні факти й відкриття. Це стосується переду-

сім розслідування автора про унікальний прижиттєвий і найзагадковіший 
портрет-гравюру Тараса Шевченка, виконану в Лейпцигу; про особистість 
колекціонера Олександра Ільїна; про долю двох безцінних реліквій укра-
їнського народу, які потрапили до Єлисаветграда: сорочки гетьмана Павла 
Полуботка, яка експонувалася на І-й Єлисаветградській художній виставці 
1913 року, і знаменитої картини Василя Волкова  «Імператор Петро І від-
відує ув'язненого в темниці наказного гетьмана Павла Полуботка у 1724 
році».

Окремої розмови заслуговує дослідження Володимира Миколайовича 
про діяльність Вечірніх рисувальних класів при Єлисаветградському зем-
ському реальному училищі (1881-1919). Насправді це був унікальний заклад 
з підготовки майбутніх художників – земська рисувальна школа,  єдина в 
Російській імперії громадська школа мистецтв, безкоштовна й доступна для 
всіх охочих. Сотні її вихованців стали відомими живописцями, графіками, 
архітекторами й скульпторами. Почуття гордості за рідний край викликає 
і той факт, що чимало уродженців Єлисаветградщини стали класиками об-
разотворчого мистецтва США, Франції, Ізраїлю, не кажучи вже про Росію. 

Упродовж багатьох років Босько обстежував культові споруди області 
з метою виявлення й постановки на державний облік пам’яток сакрального 
мистецтва (ікон і книг). Із закритих храмів і молитовних будинків привіз  

Спасо-Преображенська 
церква, в якій 

розміщувалася картинна 
галерея
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Єлисаветград – одна зі столиць образотворчого мистецтва

понад 200 ікон і книг, з яких згодом був сформований відділ сакрального 
мистецтва обласного художнього музею.  Про найцікавіші з них автор роз-
повідає в нарисі «Зустрічі з іконами нашого краю». Єлисаветград велича-
ють театральною і танцювальною столицями України, архітектурною пер-
линою. Володимир Босько доводить, що є не менше підстав вважати місто 
столицею образотворчого мистецтва країни. 

Микола Цуканов, мистецтвознавець, галерист

Творчий доробок Володимира Боська у ца-
рині художнього краєзнавства важко підраху-
вати й переоцінити: путівник, чотири каталоги 
й сотні статей найрізноманітнішої тематики 
про художників, виставки, картини й ікони. 

Інтригують навіть назви статей, які він ві-
дібрав для цього календаря: «Алімпій Галик: 
року 1754 писав ікони для церкви фортеці Св. 
Єлисавети»,  «Міхай Зічі: «На честь Їхніх Ім-
ператорських Величностей»?, «Загадковий 
скульптор Ісидор Золотаревський», «Де насправді народився Іван Похи-
тонов?»,  «Секрети Варун-Секретів, або як художник Євген Варун-Секрет 
став… жінкою», «Унікальний прижиттєвий і найзагадковіший портрет 
Тараса Шевченка зберігається в нашому музеї мистецтв», «Моя Ільїніа-
на: трилогія про людину, яка спокусила місто», «Скарби гетьмана Павла 
Полуботка: сліди ведуть у Єлисаветград», «Зустрічі з іконами нашого 
краю», «Церковні цінності для диктатури пролетаріату: велике пограбу-
вання храмів Єлисаветградського повіту» (в основі дослідження архівні 
джерела, які Володимир Миколайович знайшов і вперше оприлюднив). 
Внаслідок копіткої пошукової роботи Босько повернув на батьківщину 
сотні митців, наших земляків, які стали видатними американськими, фран-
цузькими, ізраїльськими художниками.

Автор книжки у своїх публікаціях органічно поєднує науковість, доку-
метальність із публіцистичністю, майстерно вибудовує майже детективний 
сюжет. Тому й читаються вони з неослабним інтересом. 

Олена Кириченко, кандидат мистецтвознавства, викладач

Кіровоградський обласний 
художній музей 

(нині Музей мистецтв) 
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Константин Ваншенкин
«Неизвестный Художник»

Неизвестный художник давнишнего века – 
Может, был он известен, но в узком кругу – 
Написал на холстине портрет человека
Так, что глаз от него оторвать не могу.

Краска лупится, трещинки как паутина.
Реставратор, волнуясь, трясет головой.
Но живет и поет о бессмертье картина,
Потому что написана кистью живой.

И рождается отзвук в сердцах и на лицах,
Потому что и замысел в сердце рожден.
Неизвестный – в каталогах всех и в таблицах
Меж другими, известными, значится он.

Я стою, пораженный искусством чудесным,
Чей в веках сохранился отчетливый след.
Я бы только мечтал стать таким Неизвестным
Где-нибудь через триста-четыреста лет.

Вижу это лицо – губы, сжатые плотно,
Утомленный и все понимающий взгляд...
Пусть живут мастеров Неизвестных полотна,
Как светильники в честь Неизвестных солдат.

Николай Заболоцкий
«Портрет»

Любите живопись, поэты! 
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Невідомий художник. 
Портрет невідомого

Костянтин Ваншенкін

Микола Заболоцький
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Вірші про художників і картини

Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.

Арсений Тарковский
«Пускай меня простит Винсент Ван-Гог»

Пускай меня простит Винсент Ван-Гог
За то, что я помочь ему не мог,
За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,
За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,
За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.
Стою себе, а надо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис,
Лимонный крон и небо темно-голубое, –
Без них не стал бы я самим собою;
Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.
А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,
Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван-Гог.

Федір Рокотов.
«Портрет Струйської»

Вінсент Ван Гог

Арсеній Тарковський
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Вірші про художників і картини

Максим Рильський 
«Почорнiли заводi в озерах…»

Почорніли заводі в озерах
І ясніші стали разом з тим.
Від листків падучих ніжний шерех
Заплітається в ранковий дим.

Вставлено у вікна другі рами,
Вата і калина поміж рам,
Знову стали діти школярами
І синиця дзвонить школярам.

Ніби на гравюрі Хокусаї,
Ліс грабовий золотом цвіте,
Щоголівське небо нависає
Над землею – «синє, та не те».

У пучок останні квіти зв’яжем,
Що морозом називають їх...
Часом можна висловить пейзажем
Те, для чого слів нема людських.

Гравюра Хокусаї

Максим Рильський
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УНІКАЛЬНИЙ ПРИЖИТТЄВИЙ 
І НАЙЗАГАДКОВІШИЙ ПОРТРЕТ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ 
У НАШОМУ МУЗЕЇ МИСТЕЦТВ

Благоговіння – ось чого мені бракує…
Тібор Фішер

Музейні працівники впевнені, що найцінніші 
експонати їхньої колекції, як і люди, мають свою 
долю. Надзавданням є якомога глибше вивчен-
ня та дослідження унікальних речей, щоб вони 
«заговорили». До речі, цю мрію музейників ма-
теріалізував сучасний англійський письменник 
угорського походження Тібор Фішер, написав-
ши захопливий роман-бестселер «Колекційна 
річ» (1997, укр. переклад 2011), головним героєм 
якого зробив старовинну шумерську… вазу. Вона 
й розповідає про свої неймовірні пригоди протя-
гом багатьох століть, знайомить зі своєю «колек-
цією» найколоритніших власників. 

Процес збору й осмислення інформації про 
раритет може тривати десятиліттями, але остання крапка навряд чи коли 
буде поставлена, тому ніхто з дослідників не наважиться сказати: я знаю 
про цей експонат усе. Швидше навпаки: чим більше дізнаєшся, тим більше 
питань виникає. 

Історія придбання цього, хочеться вірити, сенсаційного твору для Кіро-
воградської картинної галереї, в якій я працював старшим науковим спів-
робітником, попри те, що відтоді минуло понад 40 років, врізалася в пам’ять 
до найменших подробиць. А почалося все з того, що в 1978 році з моєї ініці-
ативи в галереї було влаштовано першу (як виявилося, й останню) велику 
персональну виставку (понад 100 робіт) талановитого художника-аматора 
(самодіяльного, так тоді називали митців, що не мали художньої освіти) 
Федора Шабали (1927-1997), а я написав ґрунтовну статтю про його твор-
чість для газети «Кіровоградська правда». 

Федір Михайлович був на рідкість цікавою людиною, по-справжньому 
обдарованою особистістю. Інженер-будівельник за фахом, він захоплю-
вався живописом (автор понад 700 творів живопису й графіки), музикою 

Лейпцизький портрет
Тараса Шевченка
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Унікальний прижиттєвий і найзагадковіший портрет Тараса Шевченка

(самотужки оволодів грою на баяні, балалайці, гітарі й піаніно; зібрав фо-
нотеку улюблених творів класичної музики), історією та літературою, був 
пристрасним книголюбом (його зібрання книг – одне з кращих у місті, а 
можливо, й в Україні).

Українофільство Шабали було 
напрочуд природнім та, голов-
не, інтелектуальним на відміну 
від «шароварного». Та і як могло 
бути інакше, коли він народився 
в селі Курилівці на Канівщині, 
поблизу Шевченкових Кирилівки 
й Моринців. Звідти бере початок 
всепоглинаюче захоплення Федо-
ра Михайловича життям і твор-
чістю Тараса Шевченка. Внаслі-
док цього він зібрав про великого 
Кобзаря унікальну бібліотеку. 
У його шевченкіані було чимало 
раритетів, зокрема перше видан-
ня книги Миколи Полєвого «Історія Суворова» (1843), до якої Шевченко, 
ще навчаючись в Академії мистецтв, виконав 33 ілюстрації; дожовтневі ви-
дання «Кобзаря» та всі наступні, що виходили в СРСР; багато інших книг, 
присвячених українському генію. Живучи впродовж багатьох десятиліть 
у Кіровограді, Шабала примудрявся щороку відвідувати шевченківські 
місця, могили батьків та рідні в Курилівці. Федір Михайлович не тільки 
написав розлогу історію рідного села, а й у невеличких новелах розповів 
майже про всіх односельців, зібравши кумедні історії про походження їхніх 
прізвиськ. Надзвичайно шкода, що все це залишилося в рукописах. Та й 
провідною темою його художньої творчості впродовж всього життя (хоча 
він писав і портрети, і натюрморти, і пейзажі) була батьківська хата.

«Отчий дім» – головний персонаж десятків його картин, виконаних 
у різних техніках (олія, темпера, пастель, акварель), який він натхненно 
малював у різні пори року, жодного разу не повторившись, досягаючи то 
ліричного, то елегійно-ностальгійного настрою, а то й піднімаючись до 
символіко-філософських узагальнень. А ще він наполегливо досліджував 
історію свого роду, розшукував по всьому світові родичів (дістався навіть 
до Англії!) і таки склав генеалогічне древо Шабалів, яке налічує понад 200 
осіб. Для нащадків Федір Михайлович уклав родовід у вигляді фундамен-
тальних фотоальбомів з пояснювальними текстами. 

Показав мені Шабала й свою невеличку, але досить цінну колекцію ста-
рих картин, ікон і гравюр. Звісно, я не втримався від того, щоб запропонува-

Груповий знімок Тараса з друзями: братами
Михайлом і Олексієм Лазаревськими,

Григорієм Честахівським та 
Павлом Якушкіним
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ти йому продати хоча б декілька речей для нашої картинної галереї. Звору-
шений увагою до своєї творчості й успіхом виставки, художник погодився. 

Я вибрав передусім народну картину «Козак Мамай», українську ікону 
з рідкісним сюжетом «Недремне око»; мальовану на полотні плащаницю та 
гумористичну картинку «Панич, що підкручує 
вуса». Побачивши невеликий графічний портрет 
Тараса Шевченка у вишуканій чорній рамці, я 
згадав прохання фундатора меморіального му-
зею М.Л. Кропивницького Віктора Петровича 
Яроша (1914-1993) допомогти придбати зобра-
ження Кобзаря, без якого він не мислив майбут-
ньої експозиції «батька українського театру», що 
готувалася до відкриття. 

У ті часи для поповнення фондів музеїв дер-
жавою все ж виділялися кошти, хоча й мізерні. 
Наприклад, провінційні музеї могли придбати 
твір мистецтва за умови, що його вартість не пе-
ревищує 300 рублів. Звісно все, що я відібрав, 
коштувало в рази більше, та Федір Михайлович погодився навіть на таку 
символічну оплату. Втім, не так все склалося, як гадалося. 

Шабала мав їхати у відрядження до Києва, і ми домовилися, що він по-
каже своїх «Козака Мамая» та «Панича…» мистецтвознавцям Київського 
музею українського мистецтва і привезе для нашої прискіпливої закупі-
вельної комісії експертний висновок щодо цінності картин. У Кіровоград 
Федір Михайлович повернувся… без картин, але з 1 000 рублів у кишені. 
І хто б на його місці відмовився від такої спокуси? Що вдієш, довелося 
готувати мистецтвознавче обґрунтування для виступу на засіданні закупі-
вельної комісії на інші твори з колекції Шабали. 

Оскільки завідувач меморіального музею М.Л. Кропивницького 
В. Ярош, крім подяки, не виявив бажання зайнятися хоча б поверховим ви-
вченням портрета Шевченка для його представлення на закупівлю, то дове-
лося переглянути наявну у Федора Михайловича літературу про іконогра-
фію Кобзаря. І тут почалися несподіванки – портрет мене по-справжньому 
зацікавив. А надто після того, як Федір Михайлович розповів, що гравюра 
із зображенням Шевченка до нього потрапила від самого Олександра 
Борисовича Ільїна (1920-1993) внаслідок обміну на книжку-пасквіль про 
інтимне життя останнього російського імператора Миколи II. Після смерті 
й вилучення в 1994 році колекції, хранителем якої був Ільїн, він став знаме-
нитістю: про його загадкову особистість і таємниче походження раритетів 
не писав лише ледачий в українських та зарубіжних часописах, у 2012 році 
навіть знято 12-серійний фільм-трилер «Синдром дракона». 

Тарас Шевченко 
з Григорієм Честахівським
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Портрет Кобзаря написаний у техніці офорт і привертає увагу передусім 
ювелірною технікою виконання. Офорт (у перекладі з франц. мови – міцна 
вода, азотна кислота) – це різновид гравюри, котрий дозволяє отримувати 
відбитки на папері з друкарських форм, які попередньо оброблені кислота-
ми. На металевій дошці голкою роблять малюнок, а заглиблення елемен-
тів зображення посилюють шляхом травлення металу кислотами, потім 
витравлені місця наповнюють фарбою і на спеціальному станку друкують 
відбиток на зволоженому папері. До того ж кожен відбиток (а їх може бути 
не один десяток) вважається авторським твором. 

Принагідно нагадаю, що офорт – улюблена техніка Шевченка-худож-
ника. У 1860 році він одним з перших у Російській імперії був удостоєний 
звання академіка гравірування за свої чудові офорти. На портреті Шевчен-
ка, про який іде мова, бачимо поясне, фронтальне зображення поета, який 
сидить на стільці в кожусі та смушковій шапці. Відсторонений від зовніш-
нього світу, Тарас Григорович натомість повністю заглиблений у свій вну-
трішній світ, у потойбіччя: жити йому залишалися лічені місяці, і він, оче-
видно, уже відчував наближення смерті. Напис під відбитком повідомляв: 
«Печ. со стали Ф.А. Брокгауза в Лейпциге», ще нижче – факсиміле автогра-
фа Шевченка. 

Це означало, що естамп був зроблений зі сталевої дошки Ф. Брокгауза 
в німецькому місті Лейпцигу, і що Тарас Григорович бачив його й навіть 
засвідчив власноручним підписом. Цілком можливо, що це був останній 
автограф Тараса Шевченка. Брокгауз – не автор гравюри, як здається на 
перший погляд. Мова йде про знамениту німецьку видавничу фірму, яку в 
1814 році заснував Фрідріх Арнольд Брокгауз (1772-1823). Його знаменита 
Енциклопедія стала зразком та основою для фундаментального російсько-
го «Энциклопедического Словаря Брокгауза-Ефрона» (82 томи), що вида-
вався з 1890 по 1907 рік. 

Після смерті засновника фірму «Брокгауз» успадкували сини. Слави-
лась вона своїми майстернями, де виготовлялися надзвичайно якісні гравю-
ри для ілюстрування книг: на камені, дереві, сталі й міді. Насамперед я пе-
реглянув комплект листівок «Т.Г. Шевченко в прижиттєвих фотографіях» 
(упорядник К.В. Чумак) (1974). До наших днів, як виявилося, збереглося 
11 прижиттєвих фотографій Шевченка. Всі вони зроблені після заслання,
у три останні роки життя поета. Цими знімками неодноразово користувався 
сам Тарас Григорович, працюючи над автопортретами. А після його смерті 
художники Ілля Рєпін, Іван Крамськой, Олександр Мурашко, Фотій Кра-
сицький, Василь Мате, Василь Касіян і багато інших за цими фотографіями 
створювали живописні, графічні й скульптурні портрети Кобзаря.

І ось вона – «госпожа удача»! На одному зі знімків Шевченко точнісінь-
ко такий, яким він зображений на гравюрі. Це групова фотографія, на якій 
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поет сидить серед своїх петербурзьких друзів: братів Михайла й Олексія 
Лазаревських, художника Григорія Честахівського, фольклориста й етно-
графа Павла Якушкіна. До речі, петербурзький фотограф Андрій Деньєр 
(1820-1892), який зробив цей знімок у 1859 році й у якого найчастіше зні-
мався Тарас Григорович, навчався в Академії мистецтв водночас з поетом. 

Як повідомляється в «Шевченківському словнику» (1975-1977), у 1860 
році хтось із друзів Шевченка (хто саме, так поки що й залишається не-
відомим) передав цей знімок у Лейпциг і замовив виготовлення портрета 
в знаменитій майстерні Брокгауза. Знову ж таки невідомий, на жаль, 
німецький гравер викадрував з групового фотознімка постать Шевченка 
й майстерно награвіював його зображення на сталевій дошці. Копії з неї 
правили за фронтиспіси до творів Кобзаря, які видавалися в 2-й половині 
ХIХ – на початку ХХ століття. 

У зв’язку з цим може виникнути питання: якщо з Брокгаузової гравюри 
так часто виконувалися копії та репродукції до видань «Кобзаря», то чи не є 
нею і наш портрет? А що як хтось просто вирізав з книги ілюстрацію, «одяг-
нув» її в паспарту й замовив рамку? Сумніви розвіюються при вивченні 
фронтиспісів дореволюційних видань «Кобзаря». Так, у виданні 1894 року 
знаходимо, здавалось би, ідентичний нашому портрет Т.Г. Шевченка, але 
під ним читаємо: «Печ. со стали Брокгауза в литогр. С.В. Кульженка в Кие-
ве». До того ж, я показав гравюру кіровоградським художникам-графікам, 
які самі працювали в техніці офорту, і вони підтвердили – це не репродук-
ція чи ілюстрація, а гравюра, тобто оригінальний твір. 

Отже, перед нами рідкісний прижиттєвий портрет Т.Г. Шевченка. Біль-
ше того, «гравюра Брокгауза, – пише відома дослідниця іконографії пое-
та Клавдія Василівна Чумак, – нині є раритетом, її немає навіть у фондах 
Державного музею Т.Г. Шевченка в Києві». Одним словом, аргументів, щоб 
переконати членів закупівельної комісії у необхідності придбання портрета 
Шевченка для картинної галереї, у мене набралося вдосталь. 

Несподівано присутній на засіданні комісії Віктор Петрович Ярош… 
просльозився й почав благати віддати гравюру йому для експозиції меморі-
ального музею М.Л. Кропивницького. Довелося поступитися за умови, що 
через деякий час, коли він знайде заміну, гравюра повернеться до картин-
ної галереї. Процедура повернення розтяглася майже на 10 років: у фонди 
картинної галереї портрет Шевченка вдалося добути лише в 1992 році, коли 
засновувався обласний художній музей. 

В Ільїна, який досить часто навідувався до картинної галереї, я запитав, 
а звідки у нього з’явився цей портрет Шевченка. Дізнавшись, що в його ру-
ках був справжній раритет, він зізнався, що «прошляпил». А привіз він його 
чи то з Ленінграда, чи то з Москви. Кому належав раніше, мовляв, не пам’я-
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тає. Відтоді минуло понад 40 років, але цей портрет Шевченка продовжує 
залишатися найзагадковішим. 

Хто і з якою метою передав фотознімок у Лейпциг? Скільки відбитків 
було зроблено, у кого вони зберігалися? Чи є якийсь зв’язок між гравюрою 
Шевченка, виконаною у Лейпцигу, і першим виданням творів Тараса Гри-
горовича за кордоном? Сталося це в першій половині 1859 року в… Лейпци-
гу завдяки російському емігранту, письменнику й публіцисту Івану Голові-
ну (1816-1882) та німецькому видавцеві Вольфгангу Гергарду, які задумали 
серію з восьми збірок нелегальних творів «Русская библиотека». 

Ця невеличка книжечка (45 стор.) називалася «Новые стихотворения 
Пушкина и Шевченко». Її цінність у тому, що тут уперше були надруковані 
заборонені в Росії вірші Кобзаря: «Кавказ», «Холодний Яр», «Думка» («Як 
умру, то поховайте…»), «Розрита могила», «Думка» («За думою дума роєм 
вилітає…»), «І мертвим і живим і ненародженим землякам моїм в Україні 
і не в Україні моє дружнєє посланіє». Прикрашена книга портретами укра-
їнського й російського геніїв у техніці силуета. 

Питання, хто передав у Лейпциг рукопис з віршами Тараса Григорови-
ча, залишається дискусійним. Деякі шевченкознавці вважають, що це зро-
бив Пантелеймон Куліш (1819-1897). Аргументи проти – у надрукованих 
віршах Шевченка дуже багато орфографічних помилок, а тим часом Куліш 
у ті роки активно пропагував свій український правопис (так звану «кулі-
шівку») і неодмінно відредагував би рукописні твори Тараса Григоровича, 
який взагалі не дбав ні про правопис, ні про пунктуацію. Та й взаємини між 
Кулішем і Шевченком були тоді аж ніяк не приятельськими. 

Приблизно в той самий час (у 1859 чи 1860 році) до Лейпцига потра-
пила й групова фотографія Шевченка в колі друзів, з якої була зроблена 
наша гравюра із зображенням Тараса Григоровича. Логічно припустити, 
що спочатку вона призначалась для ілюстрування лейпцизького видання 
творів Шевченка й Пушкіна (тому був зроблений лише один відбиток), але 
з невідомих нам причин це не відбулося. 

Найбільш ймовірно, що передати для друку за кордоном твори Кобза-
ря наважився хтось з його найближчих друзів, які, власне, й представлені 
на знімку Деньєра 1859 року: брати Лазаревські, Якушкін і Честахівський. 
Як зазначають мемуаристи, саме художник Григорій Миколайович Честа-
хівський в останні роки життя Шевченка став його найщирішим прияте-
лем. Про це свідчить ще один композиційно зворушливий знімок, на якому 
вони вже вдвох. Коли його розглядаєш, то майже фізично відчуваєш душев-
ну приязнь, що поєднала цих людей. Прикметно й те, що на інших 9 при-
життєвих фотографіях Тарас Григорович зображений сам. Порівняно не-
давно ми дізналися, що Григорій Честахівський (1820-1893) – наш земляк. 
Він народився в посаді Петриківці (з 1821р. – містечко Нова Прага) Олек-
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сандрійського повіту в родині військового поселенця. На здібності хлоп-
ця до малювання звернув увагу генерал Дмитро Єрофійович Остен-Сакен 
(перший почесний громадянин м. Єлисаветграда), який потурбувався про 
те, щоб він здобув художню освіту. 

Ймовірно, що Честахівський виконав іконостас для Володимирської 
церкви в Єлисаветграді. Потім з 1843 року юнак навчався в Санкт-Петер-

бурзькій академії мистецтв. У 1854 році він 
отримав звання вільного художника й слу-
жив у Департаменті військових поселень. 
Познайомився Григорій Честахівський з 
Т. Шевченком під час навчання в АМ й осо-
бливо зблизився після його повернення із 
заслання (1858). 

Тарас Григорович називав його «Гри-
цем» і цінував за «спів серцем» народних 
пісень. Саме Честахівському петербурзька 
громада українців довірила перевезення 
праху Кобзаря в Україну, а його помічни-
ком у цій надважливій справі був Олек-
сандр Лазаревський, який зауважив: «Луч-
ше Г.Н. Честаховского для этого трудно 
было и придумать. На него и указали бли-
жайшие друзья поэта. Можно сказать, что 

Честаховский свято исполнил возложенную на него миссию». 
Більше того, Григорій Миколайович переконав усіх виконати Шевчен-

ків «Заповіт» – поховати його на Чернечій горі біля Канева, і впорядко-
вував його могилу. Єдиний твір Честахівського, який зберігся до наших 
днів, – ікона Святих Тарасія і Михайла (1867) – патронів Тараса Шевченка 
і Михайла Лазаревського. Її виявлено 2003 року в Вознесенському соборі 
м. Конотопа. 

Григорій Миколайович зробив опис малюнків, фотографій, офортів 
і речей поета. Частину з них йому вдалося врятувати від розпродажу: ма-
лярське приладдя з мольбертом і палітрою, оригінал посмертної маски 
Шевченка, книжки й ін. Чи зберігався в Шевченка лейпцизький пор-
трет-гравюра, і чи не був він проданий після його смерті, невідомо. 

Лише нещодавно я дізнався, що до 1917 року «лейпцизький портрет» 
Тараса Шевченка зберігався в колекції Олексія Вікуловича Морозова 
(1857-1934). Представник знаменитої династії російських промисловців, 
він був одним з найвидатніших колекціонерів свого часу (збирав порцеля-
ну, ікони й гравюри). Зокрема, його колекція гравюр і літографій налічу-
вала понад 10 тисяч аркушів. У 1912-1913 рр. Олексій Морозов випустив 

Ікона Честахівського
«Святі Тарасій і Михайло»
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у світ багатотомний «Каталог моего собрания русских гравированных и 
литографических портретов». У томі четвертому каталогу представлений 
і наш портрет! На превеликий жаль, як він потрапив до колекціонера, не-
відомо. 

Морозов мав намір подарувати свою колекцію Москві для відкрит-
тя в столиці музею свого імені. Не встиг! У 1918 році його унікальне зі-
брання було розграбоване анархістами, а те, що вціліло, націоналізовано. 
Гравюри передали в Музей витончених мистецтв (нині Державний музей 
образотворчих мистецтв ім. О.С. Пушкіна). Відомостей, що й лейпцизька 
гравюра Тараса Шевченка потрапила туди ж, немає. То невже наш естамп 
і є тим самим раритетом, місцезнаходження якого невідоме? Неймовірно! 
Але… не факт: сумніви залишаються! Останнє слово – за шевченкознавця-
ми, дослідниками іконографії Тараса Шевченка, фахівцями з друкованої 
(тиражної) графіки.

P.S. А наостанок про родичів Тараса Григоровича, 
які пов’язані з нашим краєм. Це Йосип Варфоломі- Йосип Варфоломі-
йович Шевченко йович Шевченко (псевдонім Гриненко) – військо-
вий діяч, поет і перекладач, небіж Тараса. Народився 
4 квітня 1854 року в м. Корсунь на Черкащині. 
Закінчив Єлисаветградське кавалерійське юнкер-
ське училище (1874), до якого вступив за сприяння 
Миколи Новицького (друга Тараса Шевченка), офі-
цера й викладача училища. Входив до літературного 
гуртка братів Тобілевичів, був закоханий у їхню се-

стру Марію. Брав участь у першій постановці «Вечорниць» Ніщинського в 
Єлисаветграді (1875). За сприяння викладача ЄЮКУ М.Ф. Федоровського 
та Єлисаветградського благодійного товариства поширення грамотності 
й ремесел у 1875 році видав у Єлисаветграді книгу «Дещо з перекладів і 
самостійних творів І. Гриненка», до якої було додано витримки зі звітів 
Товариства (тираж 1 200 примірників, ціна 30 коп.). Влітку 1859 року 
Йосип познайомився з Тарасом Шевченком. Був на похороні Тараса на 
Чернечій горі. Учасник російсько-турецької війни 1878-1879, поранений 
у бою біля Шипки (Болгарія). В Окружному музеї болгарського міста Бла-
гоєвграда зберігається його портрет, подарований секретарю-перекладачу 
Георгію Чолокову. Записав й упорядкував «Споминки» свого батька 
Варфоломія Шевченка, якого в деяких джерелах називають «єлисаветград-
ським купцем». Помер після 1890 року.

4 лютого 1881 року в Голованівську народилася Олександра Михайлів-Олександра Михайлів-
на Велигорська на Велигорська (1881-1906), внучата племінниця Тараса Шевченка. Її мати 
Єфросинія Варфоломіївна Шевченко (1847-1913) – дочка троюрідного 
брата, свояка і побратима Тараса Варфоломія Шевченка. Батько Михайло 
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Велигорський (1840-1906) – польського походження. 
У 1902 році Олександра Велигорська вийшла заміж 
за знаменитого російського письменника Леоніда 
Андреєва (1871-1919), мала від нього двох синів 
Вадима (1903-1976) і Даниїла (1906-1959). Обидва 
стали видатними поетами. Померла у віці 25 ро-
ків у Берліні внаслідок післяпологової лихоманки. 
Сучасники називали її «кращою серед письменниць-
ких дружин». У родинах Велигорських-Андреєвих 
свято шанували пам’ять Кобзаря.
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МОЯ ІЛЬЇНІАНА: 
ТРИЛОГІЯ ПРО ЛЮДИНУ, 
ЯКА СПОКУСИЛА МІСТО

О, если б мог от взоров недостойных
Я скрыть подвал! о, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне!...

А. Пушкин

Минуло майже 30 років відтоді, як після 
смерті кіровоградського колекціонера Олексан-
дра Борисовича Ільїна його антикварні скарби 
потрапили до фондів обласного краєзнавчого 
музею та ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. З ними 
ознайомилися сотні тисяч, якщо не мільйони, 
мешканців і гостей міста й області; виставка 
«ільїнських скарбів» з успіхом експонувалася 
в інших містах України. Звісно ж, екскурсово-
ди із захопленням розповідають про дивовижну 
долю їхнього колишнього власника. 

А тим часом знаменитий Ільїн більш ніж 
скромно, за державний кошт, був похований на Далекосхідному кладови-
щі. Занедбану й забуту могилу майже ніхто не відвідував 23 (!) роки. Та й 
відшукати її з часом ставало все складніше, бо вигляд мала такий, немов 
у ній спочиває якийсь бомж. Чи не єдина людина, яка донедавна могла по-
казати могилу Ільїна, жила і працювала... у Москві. Це – Віктор Васильович 
Петраков. Щороку, відвідуючи рідне місто, він навідував і могилу Ільїна. 
Вірилося, що завдяки зусиллям Петракова ганебно забута могила Ільїна 
нарешті буде впорядкована і на ній з’явиться гідний пам’ятник незвичай-
ній людині. Не встиг, не дожив Віктор Васильович! Натомість цю шляхетну 
місію виконав наш знаний галерист і колекціонер Микола Цуканов у 2016 
році. 

Статей про Ільїна написано стільки, що варто видати їх окремою кни-
гою, оскільки значна частина матеріалів і документів за 1993, 1994, 1995 
роки під назвою «Сюжет ненаписаної повісті» уже опублікована в часописі 

Олександр Ільїн
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кіровоградських літераторів «Вежа» (1996-1997). Однак тема виявилась 
по-справжньому невичерпною: «ільїніана» триває. 

Серед спокушених нею був і автор цих рядків. Я тоді, працюючи заступ-
ником директора з наукової роботи обласного художнього музею, підго-
тував у 1994-1995 рр. дві великі статті про Ільїна, які викликали значний 
інтерес у читачів. Надихнула мене на це передусім – образа! Надзвичайно 
прикро було від того, що «скарби Ільїна» вирішили поділити між собою 
обласний краєзнавчий музей та ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, зігнорувавши 
існування обласного художнього музею. Образа минула давно, сьогодні я 
навіть вдячний, що не брав участі у вилученні колекції Ільїна. Бо навіть 
таке непряме, опосередковане (дві публікації в газеті) зіткнення з «ільїн-
ськими скарбами» не минуло для мене безкарно. 

Несподівано для самого себе, віддавши картинній галереї 18 років жит-
тя, я вирішив у 44 роки (!) присвятити себе журналістиці. Не менш дивні 
метаморфози відбулися з тими людьми, хто був безпосередньо причетний 
до цієї справи. Чому так сталося, чи має до цього якесь відношення Ільїн зі 
своїми скарбами? 

Тому я й наважуюсь ще раз оприлюднити свою «ільїнську трилогію» 
в повному обсязі, відновивши деякі суттєві скорочення, на які змушений 
був погодитися тоді в 1994-1995 рр. на прохання редакції газети, та допов-
нивши її важливими уточненнями. 

Багато розмов, а ще більше чуток і пліток точиться навколо особи Ільїна 
та його скарбів. Чи не забагато вчинено галасу, та ще й даремного? Пере-
конаний, що ні! Олександр Борисович і його спадщина – феномен нашого 
міста не уявний і не вигаданий. Збирача антикваріату такого рівня місто не 
мало і не матиме вже ніколи. Не збираюсь писати біографію Олександра 
Борисовича – вона мені майже не відома. Це лише декілька штрихів до його 
портрета. Я чітко усвідомлюю, що мої уявлення про Олександра Борисови-
ча неповні та суб’єктивні, але це Ільїн, яким його знав я, яким він запам’я-
тався мені. Ким же він був насправді – скромний електрик у спецодязі, 
з незмінною сіткою в руках, завсідник міських книгарень? Подвижником? 
Безкорисливим диваком? Невтомним шукачем історико-культурних рари-
тетів? Мисливцем за скарбами? А може, то була людина, одержима манією 
знаходити й ховати від людей шедеври? І взагалі, чи можемо ми називати 
Олександра Борисовича видатним колекціонером?

Деякими рисами своєї вдачі, поведінки й способу життя Ільїн нагадував 
відомих літературних героїв: Плюшкіна, підпільного мільйонера Корейка, 
барона зі «Скупого лицаря» Пушкіна, Іудушку Головльова... В ореолі ле-
генд і міфів цій людині судилося залишитися назавжди. На багато загадок 
відповідей, боюсь, ми так і не отримаємо. Коли міська газета після того, як 
почалося перевезення ільїнських скарбів до державних сховищ, звернулась 
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до мене з проханням розповісти про Олександра 
Борисовича, я рішуче відмовився, згадавши ла-
тинське прислів’я: «Про мертвих слід говорити 
або добре, або мовчати». 

А змінити своє рішення мене змусила одна 
незаперечна істина. Ми повинні бути вдячні 
Ільїну хоча б за те, що він свою колекцію не за-
брав у могилу, вона (чи її залишки?) існує ре-
ально. Попри все, Олександр Борисович чи то 
не зумів, чи то не встиг, чи то не зміг ані зни-
щити її, ані повністю розтринькати. Ільїн воло-
дів мало не енциклопедичними знаннями, мав 
неабиякий художній смак і розвинену інтуїцію, 
був талановитим реставратором і палітурником, 
тобто мав усе для того, щоб стати видатним ко-
лекціонером, та, на превеликий жаль, цього не 
сталося. 

Олександр Борисович, м’яко кажучи, не від-
чував ні любові, ні поваги до країни, у якій жив, 
та її народу. Він накопичував знання й скарби для себе, тільки для себе, 

виключно для себе; у нього не було ні певної системи, 
якою б він керувався при збиранні, ні чітких критері-
їв, ні високої мети. Відомий болгарський письменник 
Богомил Райнов, автор однієї з кращих книг про ко-
лекціонування антикваріату «Это удивительное ре-
месло», писав: «...За певних обставин колекціонуван-
ня може стати справжньою творчістю, а сама колекція 
перетворюється в самобутньо організоване творіння, 
що якоюсь мірою віддзеркалює особистість колекці-
онера». Зрозуміло, у випадку з Ільїним про це годі й 
говорити. 

Все життя віддавши цій пристрасті, Олександр Борисович позбавив 
навіть себе задоволення помилуватись своїми скарбами сповна. Хаотичне 
нагромадження цінностей призводило до того, що частенько він сам уже 
не міг знайти, коли виникала потреба, необхідну річ. То яка ж це колекція?

...Моя перша зустріч з Ільїним відбулась на початку 70-х років, а зна-
йомство та спілкування з ним, щоправда, з великими перервами, тривали 
понад 30 років. Років з 12 я, книголюб-початківець, став відвідувати з това-
ришем міські книгарні. Заощаджуючи на пиріжках з повидлом (пончиках, 
4 коп. за штуку) та на відвідуванні кіно (квиток коштував 10 коп.) за тиж-
день-два можна було зібрати 1-1,5 карбованця, а то вже були великі гроші. 

Могила Ільїна
на Далекосхідному 

кладовищі
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З таким «капіталом» можна було сміливо вирушати на пошуки «пригод, 
подорожей та фантастики» (так називалася популярна серія книг для дітей 
і юнацтва видавництва «Молодь»).

Якось у книгарні до мене з товаришем підійшов дивний чолов’яга. 
Його зовнішність нам відразу не сподобалась. Не довіру вона викликала, а 
швидше острах і відразу. Було в ній щось від баби Яги (щоправда, зовсім 
не кістлявої) у чоловічій подобі. Неприродньо біла шкіра, немов він щой-
но виліз із підземелля; дуже світлі, каламутні очі з майже білими зіницями; 
хрящуватий ніс; хижі слиняві губи, а надто вражали зуби з дуже розвине-
ними іклами, як у вампірів. До того ж при розмові у нього з рота вилітали 
бризки слини. «Дядя Саша» почав розпитувати нас, які книги ми шукаємо, 
чим іще цікавимося, чи не збираємо монети, марки (а хто в дитинстві цим 
не захоплювався?). Запрошував до себе додому, обіцяючи показати омріяні 
книги Жуля Верна, Майн Ріда, Дюма й інших улюблених авторів і навіть 
дати їх почитати. Спокуса була великою, однак ми їй не піддались. І не тіль-
ки тому, що мешкав «дядя Саша» на протилежному кінці міста (далеко від 
нашої Кущівки) – надто був він від-
разливим зовні, і ми почали уникати 
зустрічей з неприємним спокусником. 

Та від долі, як кажуть, не втечеш. 
Після закінчення філологічного фа-
культету нашого педагогічного інсти-
туту я опинився на посаді старшого 
наукового співробітника Кіровоград-
ської картинної галереї, в якій Ільїн зрідка бував і до мене. Та коли він діз-
нався, що я захоплююсь сакральним мистецтвом, то став ледве не завсідни-
ком картинної галереї. Неодноразово запрошував до себе, пригощав груша-
ми зі свого саду. Я обіцяв, однак жодного разу так і не скористався нагодою 
побувати в Олександра Борисовича. І справа навіть не в притаманній мені 
лінькуватості чи тяжінні до відлюдництва, а в тому, що на той час я добре 
знав, хто такий Ільїн і як він приймає гостей. Всі без винятку відвідувачі 
Олександра Борисовича ділились на дві категорії. Для зручності назвемо їх 
так: «допорожці» (та їхній різновид «підгрушники») і «запорожці». 

Тут я маю зробити уточнення. Придумана мною класифікація вияви-
лась настільки вдалою, так всім сподобалась, що її почали використовувати 
ледве не всі автори статей про Ільїна (навіть ті, хто, на відміну від мене, 
відвідував обійстя Олександра Борисовича після вилучення його скарбів!). 
Останнім, хто спокусився нею, виявився автор і ведучий популярного теле-
проєкту каналу СТБ «У пошуках істини» В’ячеслав Гармаш, коли готував 
сюжет «Прокляття колекції Ільїна». Значно пізніше я дізнався, що прийо-
ми непроханих гостей Ільїн влаштовував не під грушею, а під яблунею. Ме-
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не-то він частував у картинній галереї грушами – от і трапилась помилка, 
яку нещадно експлуатують всі, спокушені «Ільїніаною». Так-от, влітку пе-
реважну більшість своїх гостей Олександр Борисович приймав на подвір’ї 
під старою яблунею: дещо виносив і показував, розповідав. У «підгруш-
ники» потрапив навіть наш відомий краєзнавець і письменник Микола 
Смоленчук.

Дотепно, з гумором розповідав про це Олек-
сандр Борисович. Письменник тоді збирав мате-
ріали для історичного роману «Білі бланкети», 
і йому потрібна була «Історія України-Руси» Гру-
шевського. А в кого її шукати, як не в Ільїна? Отам, 
під яблунею, у трусах і провів декілька тижнів 
за читанням та конспектуванням Грушевського 
письменник, вразивши Ільїна кількістю випитих 
відер води (чи знав Ільїн, що Микола Кузьмович 
хворів на цукровий діабет?) та лякаючи сусідок 
своєю огрядністю. Як не дивно, Ільїн ще й почу-
вався ображеним. Мовляв, невдячним та забудьку-

ватим виявився письменник: адже роман за його допомогою написав, 
а от подарувати книгу з присвятою так і не спромігся.

А в холодні пори року відвідувачі допускались до порога. Сам Олек-
сандр Борисович у кожусі, валянках і шапці стояв у коридорі, а «допорож-
ці» мерзли на вулиці. Нарешті, лише одиниці допускались за поріг. Зокре-
ма, багаторічним «запорожцем» був добре всім відомий сьогодні Олександр 
Чуднов. Йому Ільїн, здається, довіряв по-справжньому, показував свої 
раритети, навчав палітурній справі. Олександр Борисович досконало ово-
лодів мистецтвом реставрації стародруків і не мав собі рівних, принаймні 
в Україні. Пригадую, як він прицінювався до моєї шкіряної теки, з якої, на 
його думку, могла вийти чудова оправа. Крім стосунків «учитель-учень», 
цих людей зблизило, очевидно, ще й те, що вони підсвідомо шукали один 
в одному ілюзію родинних зв’язків, яких були позбавлені: Чуднов ще не-
мовлям втратив батька, Ільїн дітей не мав. Саме Чуднову після смерті ко-
лекціонера судилося відіграти головну й вирішальну роль у подальшій долі 
«ільїнських скарбів», ставши, зрештою, спадкоємцем Олександра Борисо-
вича у якості завідувача відділу рідкісних книг ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

Улюбленою темою розмов Ільїна зі мною був наш краєзнавчий музей. 
Історія їхніх взаємин – дивовижна! Олександр Борисович протягом бага-
тьох років був головним консультантом й експертом краєзнавчого музею. 
У ті часи визначити, де закінчувались музейні зібрання й починалась ко-
лекція Ільїна, було неможливо. Ільїн був переконаний, що не існує людей 
чесних і непідкупних. Він дійсно був великим спокусником і міняйлом. 

Микола Смоленчук
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Як і тоді, так і тепер упевнений, що Олександра Борисовича навряд чи 
всерйоз могли зацікавити ті речі (ікони, церковні книги), які я привозив 
до галереї із експедицій по області. Але він, траплялось, місяцями набри-
дав мені, пропонуючи різноманітні варіанти обміну. Найпростіший такий: 
замінити більш цінні ікони й книги, які йому сподобались, на менш цінні, 
які він принесе, а я отримаю від нього винагороду. Мої заперечення, що я 
збираю експонати не для себе особисто, а для картинної галереї, а значить, 
вони мені не належать і я не можу ними розпоряджатися таким способом, 
Олександр Борисович просто не сприймав. Він щиро дивувався: «Ви лю-
бите мистецтво, розумієтесь на ньому, то чому ж ви нічого не збираєте?» 
І наводив приклади з історії краєзнавчого музею. Спілкування з Ільїним 
проходило за майже однаковим сценарієм. Привітавшись й оглянувши нові 
надходження, якщо вони були, Олександр Борисович починав:

– Володимире Миколайовичу! А в музейній бібліотеці є книги Шильде-
ра «Император Александр І» із золотим обрізом? – Так. Я їх бачив. – А ви 
знаєте, що то мої книги? – Як то? – Ну... Розумієте, я їх подарував музею, 
а, якщо точніше, обмінявся з ним. А портрет полковника Красноглазова, 
фундатора Успенського собору, не зберігся? – Ні. Є портрет фундаторів 
Знам’янської церкви – подружжя Купченків. – То мені відомо. Але портрет 
Красноглазова набагато цікавіший. Немає, значить?.. А знаєте, куди він по-
дівся? Його прихопив із собою ваш колишній директор. Коли він покидав 
музей, то вивіз декілька машин з найціннішими книгами й картинами. От 
злодюга був! Розшукайте його, подайте в суд, нехай він поверне, що вкрав. 

За Ільїним виходило, що майже всі музейні експонати з’явились з його 
благословіння або були ним подаровані. Фонди краєзнавчого музею Олек-
сандр Борисович знав як мало хто з його працівників. Слухав розповіді 
Олександра Борисовича, і мимоволі спадало на думку, що історія краєз-
навчого музею в післявоєнний час – то історія його тихого розкрадання 
Ільїним за участю та потурання музейних працівників. А ми сьогодні диву-
ємось, чому такі бідні наші музеї, чому у фондах майже немає цінних екс-
понатів. Якось на декількох іконах я ви-
явив написи червоним олівцем «Ільїн». 
Оглянувши їх, Олександр Борисович 
підтвердив: «Так, це мої ікони. Мені їх 
привезли із Новогеоргіївська».

Я так і не з’ясував, чому Ільїн їх не 
забрав: чи забув, чи передумав, а най-
імовірніше, залишив взамін. Складалось 
враження, що нині Олександр Борисо-
вич шкодує навіть за тими речами, які 
вимушений був залишити в музеї, а над-

Етюд Козачинського 
«Куток саду»



2323

Моя Ільїніана: трилогія про людину, яка спокусила місто

то ж за «своїми», які віддав музею в обмін. Якось навіть поскаржився, що 
дав музею тимчасово для експонування на виставці пейзажний етюд «Ку-
ток саду» єлисаветградського художника і педагога Ф.С. Козачинського, а 
його не повернули. Тепер він в експозиції картинної галереї. 

Врешті-решт, Ільїн (змирившись, що зі мною особисто угода не відбу-
деться) запропонував ледве не ідеальний варіант обміну вже для картинної 
галереї. Ми йому, звісно з дозволу керівництва, передаємо ті декілька ікон 
і книг, які його зацікавили, а він нам для створюваного мною художньо-
меморіального музею О.О. Осмьоркіна – його ранню роботу часів навчання 
на Вечірніх Рисувальних Класах при Єлисаветградському земському ре-
альному училищі, диван з будинку Паученка й диплом, яким була нагоро-
джена іконописна майстерня Паученка. Пошкодував, що в нього вже немає 
портретів Т.Г. Шевченка й міського голови О.М. Пашутіна, виконаних учи-
телем Осмьоркіна Ф.С. Козачинським, які зберігалися в цьому будинку. 

Зрозуміло, що й цей задум Олександра Борисовича не увінчався успі-
хом. Поступово мені набридли такі пропозиції Ільїна, його відверта, якщо 
можна так висловитись, музеєфобія. Одного разу я не витерпів і сказав: 
«От ви, Олександре Борисовичу, зневажаєте музейних працівників, вважа-
єте їх некомпетентними та ще й крадіями! А ви самі, як головний консуль-
тант музею, невже ви не крали? Так, знаю... Ви завжди щось давали взамін. 
Та невже ви думаєте мене переконати, що міняли шило на мило, тобто да-
вали більш цінне, ніж забирали. Хіба це не різновид розкрадання, тільки 
більш витончений, підступніший?»

Ільїн від несподіванки отетерів, на якусь мить втратив дар мови, на що-
ках з’явилась подоба рум’янцю, а на очах виступили сльози. Затинаючись, 
він заговорив: «Я... не вор, я не... вор. Я нічого не украл». Швиденько схопив 
свою «авоську» і буквально втік. Після цього інциденту Олександр Бори-
сович перестав відвідувати картинну галерею, і наше спілкування припи-
нилось. Отже, одним з основних, хоча й не єдиним, джерелом походжен-
ня скарбів Ільїна, був краєзнавчий музей та наше місто і область в цілому. 
У пошуках скарбів Олександр Борисович обійшов Кіровоград та його око-
лиці уздовж і впоперек неодноразово.

Все, що було в місті цінного й коштовного, як правило, осідало в Ільїна. 
У багатьох мешканців міста він щось викупив, виміняв або вициганив. Як 
не дивно, кумиром серед колекціонерів для Ільїна був... Дмитро Яворниць-
кий. До речі, Олександр Борисович захоплювався українською історією, 
але зневажливо ставився до всього українського (мови, церкви, культури 
й т. д.) у житті. Спроби пояснити йому, що він чинить нелогічно, були мар-
ними. Він пояснював це так: історія України просто набагато цікавіша від 
російської. Так от, книгу І. Шаповала «У пошуках скарбів», присвячену 
Яворницькому, Ільїн проштудіював ґрунтовно.
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Надто ж смакував Олександр Борисович ті методи і прийоми (обма-
нювання, видурювання, а той відверте шахрайство), до яких іноді вдавався 
Яворницький, щоб отримати для свого музею той чи інший раритет. На моє 
зауваження, що Яворницького виправдовує той незаперечний факт, що він, 
на відміну від нього, збирав свою колекцію для народу, Ільїн не реагував 
ніяк. Та й взагалі, важко сказати, чи існують морально бездоганні колекції, 
зібрані абсолютно чесним шляхом. Сумнівно! Інакше колекціонування, як 
не дивно, втрачає свою принадність та й стає, по суті, неможливим. Розмов 
про долю своєї колекції та її склад Олександр Борисович уникав. Мене він, 
наприклад, запевняв, що наявні в нього картини й ікони давно обміняв на 
книги.

Здається, у 1978 році Міністерство культури України видало поста-
нову про взяття на облік приватних колекцій. Мій прямолінійний колега, 
зустрівши Ільїна, відразу ж і почав: «Ну, Олександре Борисовичу, коли 
до вас можна прийти?» «А з якого приводу?» – здивувався Ільїн. «Ну, як 
же! Колекцію вашу будемо описувати!» На це Ільїн нецензурно вилаявся 
й скрутив дулю, додавши, що не для того він економив на власному шлун-
кові, щоб віддати державі ікони й церковні книги, які вона донедавна спа-
лювала, закриваючи храми. Сумніваюся, що Ільїн був віруючою людиною, 
хоча церкву відвідував регулярно, спілкувався з владиками, був активістом 
релігійних громад. 

Якось я пожартував: «Якщо ви, Олександре Борисовичу, по-справжньо-
му віруюча людина, то чому б вам не продати вашу колекцію і на виручені 
кошти не побудувати храм на честь святого Іллі, який би так і називали 
Ільїнським?» Ця ідея його залишила байдужим. Пам’ятаю, що ми всерйоз 
пропонували Олександру Борисовичу ще й таке: «От ви передасте чи про-
дасте свою колекцію державі, а натомість будете її вічним хранителем, та й 
музей носитиме ваше ім’я. Зробіть так, як, наприклад, Іван Гончар у Києві!» 
Між іншим, цей подвижник української культури витримав у застійні часи 
шалений тиск з боку КДБ. Його намагались скомпрометувати, змушували 
віддати свої скарби державі без будь-яких гарантій, що вони будуть збере-
жені. А в той же час у нашому місті Ільїн без перешкод міг збирати забо-
ронені книги й обмінювати їх, не кажучи вже про ікони та дорогоцінності. 
Диво та й годі! 

Був час, коли Олександр Борисович поширював чутки, що заповів свою 
колекцію Ермітажу. А взагалі, історія з Ільїним і його скарбами нагадує 
скандально відому справу львівського колекціонера Островерхова. Той за-
повів своє зібрання музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна в Москві. 
Але львів’яни через суд довели, що колекція Островерхова зібрана у Льво-
ві і складається здебільшого з речей або викрадених зі львівських музеїв, 
або ж видурених у мешканців міста. До того ж Островерхов, як з’ясувалось, 



2525

Моя Ільїніана: трилогія про людину, яка спокусила місто

співпрацював з НКВС і писав доноси на власників приватних колекцій 
і цінних речей з метою прибрати їх до своїх рук. 

Я зовсім не ототожнюю Ільїна з Островерховим, але схожість між ними 
була. Чи не остання авантюра Ільїна – це заміна цінних ікон у храмах, що 
відкривались. Він приносив місцевим художникам репродукції, по яких 

вони за 100-200 крб. писали якісь імітації ікон. Іль-
їн же обмінював їх на старовинні ікони в церквах, 
адже для віруючих нова та ще й яскрава ікона знач-
но цікавіша, ніж потемніла від часу.

Приватні колекції існували в нашому місті за-
довго до Ільїна. Олександр Борисович знав про 
них і своїх попередників, єлисаветградських ко-
лекціонерів. І можна не сумніватися, що найцінні-
ші експонати, якщо й не зберігались в Ільїна, то, в 
усякому разі, пройшли через нього. Так, наприклад, 
Олександр Семененко згадує збірку гравюр вій-
ськової тематики генерала А.А. Адабаша, яка вва-
жалась першою в Росії. 

Твори з приватних колекцій були широко пред-
ставлені на Першій Єлисаветградській художній 
виставці 1913 року. Редактор місцевої газети «Го-
лос Юга», член Державної Думи Дмитро Горшков 
надав у розпорядження організаторів виставки 
18 творів образотворчого мистецтва (І. Левітан, 
І. Гінзбург, О. Кисельов, К. Первухін, Є. Полєнова 

й ін.). А ще слід назвати приватні зібрання Л. Пещанського, родини Бар-
ковських, В. Флоровського, В. Харцієва, М. Бракер, В. Дроботковського, 
О. Михалевича й інших. 

Певно, багато мешканців міста пам’ятають колекціонера-бандуриста 
Олександра Яковича Корецького, який відкрив у своїй квартирі музей. 
Зібрання було в нього невелике, але цікаве й різноманітне. Тут був і жи-
вопис (найціннішим вважався портрет Єрмака, виконаний, якщо не поми-
ляюсь, Козачинським), музичні інструменти (виділялась цитра), колекція 
(декілька десятків) козацьких люльок, цвітнянська кераміка, монети й інші 
українські старожитності. Олександр Якович Корецький мріяв, щоб й інші 
колекціонери наслідували його приклад, щоб якомога більше людей мог-
ли побачити їхні колекції. На жаль, цей чудовий почин розвитку не набув 
і закінчився доволі сумно. Корецький осліп, а експонати з його домашньо-
го музею порозтягували. Наскільки мені відомо, Ільїн і тут поживився. 
Ми знаємо лише назви багатьох робіт, створених у Єлисаветграді Петром 
Крестоносцевим, Феодосієм Козачинським, Ісааком Данишевським й ін-

Олександр Корецький
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шими художниками. Як склалась доля цих картин? А куди поділись із кра-
єзнавчого музею знаменита картина В. Волкова «Імператор Петро та геть-
ман Павло Полуботок», сорочка-вишиванка Полуботка? Адже достеменно 
відомо, що ці реліквії до 1943 року зберігались у нашому місті. 

Якось в одного колекціонера ми придбали графічний портрет Т.Г. Шев-
ченка. Як виявилось, до нього він потрапив від Ільїна; був то портрет Коб-
заря – дійсно унікальний, прижиттєвий (1860 р.), виконаний лейпцизьким 
майстром Ф. Брокгаузом. Коли я повідомив про це Олександра Борисо-
вича, він визнав, що «прошляпив». Отак чисто випадково, не від Ільїна ця 
реліквія потрапила до нашого музею, а я повірив в існування ільїнських 
скарбів. 

Захопливо, майстерно, зі знанням справи розповідав Олександр Бори-
сович про свої пошуки знаменитого Євангелія на пергаменті з Покровської 
церкви єдиновірців м. Єлисаветграда. Я навіть радив Ільїну записати цю 
історію й інші про пошуки цінних книг. Я вже тоді мав підозру, що Олек-
сандр Борисович таки здобув той раритет, тільки не хоче признаватися. 

...Нещодавно після тривалих пошуків Єлисаветградське Євангеліє 
знайшли в зібранні рукописів Російської державної бібліотеки в Москві. 
Його буцімто ще в 1939 році передав, щоправда без надзвичайно коштовної 
оправи, якийсь невідомий чоловік (зроблено, я б сказав, «у стилі Ільїна»). 
Науковці дослідили, що Єлисаветградське Євангеліє було написане в XVI 
столітті і зберігалось у кімнатній бібліотеці Івана Грозного. Воно містить 
300 чудових мініатюр у візантійському стилі. У 2009 році відроджений 
у Росії Благодійний фонд сприяння розвитку «Общество Любителей Древ-
ней Письменности» почав свою діяльність з того, що 10-тисячним накла-
дом надрукував Єлисаветградське Євангеліє, а точніше, відтворив його.
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МІСТИКА І КДБ.
СКАРБИ ІЛЬЇНА ПРОДОВЖУЮТЬ СПОКУШАТИ

…Часом речі мають над нами біль-
шу владу, ніж ми над ними; можливо, 
у таких випадках вони навіть більш 
живі або лише удають із себе мертвих. 

Густав Майрінк

…Для нас немає нічого неможливого. 
Невидимість, левітація – що завгодно! 
Якби я побажав, я міг би злетіти зараз 
з підлоги, як мильна бульбашка. Я цього 
не бажаю, тому що цього не бажає пар-
тія. 

Джордж Орвелл 

Життя і смерть кіровоградського супер-
колекціонера Ільїна, таємниця його скарбів, 
і далеко не бездоганна, запізніла операція з ви-
лучення їхніх залишків розбурхали не тільки 
наше місто. Як неабияку сенсацію «справу Іль-
їна» подала своїй багатомільйонній читацькій 
аудиторії преса ряду зарубіжних країн («Ком-
сомольская правда», «Лос-Анжелес Таймс» 

й ін.). До нашого міста розпочалося паломництво іноземних журналістів. 
А там, чого доброго, ще й Голлівуд зацікавиться, зніме захоплюючий три-
лер, бойовик чи фільм жахів, бо ж такі сюжети, як ільїнський, на дорозі 
не валяються. 

Хто б міг подумати, що завдяки Олександрові Борисовичу наше місто 
стане відомим усьому світу. Бажання якщо не розгадати, то хоча б наблизи-
тись до розгадки феномена Ільїна, спокушатиме багатьох. Ризикну і я, уже 
вдруге, поділитись своїми міркуваннями і припущеннями, хоча й усвідом-
люю, що багатьом вони можуть видатися неймовірними, навіть фантастич-
ними. Нічого не вдієш – сильнішого подразника для уяви годі й шукати! 

У місцевій пресі вже пролунало, що збірка Ільїна – то «проблема нау-
кова, але з легким присмаком криміналу». Мені ж вчувається у ній ще й 
містичний присмак. Це зовсім не означає, що я вважаю Ільїна чорнокниж-
ником чи магом. Однак, деякі нюанси цієї справи виходять далеко за межі 
звичних уявлень і тлумачень. Від декількох членів науково-консультатив-
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ної комісії, яка вирішувала долю ільїнських скарбів, довелося почути дивне 
визнання: «Ти можеш тільки радіти, що не брав у цьому участь. То є бруд-
на справа!» Що вони мали на увазі? Гадаю, що не тільки юридичний і мо-
ральний аспекти вчиненого, не тільки умови життя покійного Олександра 
Борисовича та те, в якому стані перебували його скарби. 

Один з персонажів видатного австрійсько-
го письменника-містика Густава Майрінка, 
відчувши на собі вплив чогось надприродного, 
таємничого, що виходило з сімейних реліквій, 
розмірковував: «...Може, я привабив якісь сили, 
потривожив якісь могутності, що спали в цьому 
антикварному мотлоху, причаївшись подібно 
до ляльок личинок у дереві?» Не сумніваюсь, 
що кожен із причетних до вилучення ільїнських 
раритетів погодиться, що відчував щось схоже. 

Не секрет, що власник колекції був зразком 
«хомо амораліс». Більшість морально-етичних норм була для Олексан-
дра Борисовича фікцією, він їх не визнавав. Чи не тому й заповіту Ільїн 
не склав, очевидно, наперед смакуючи ті пристрасті, які спалахнуть навко-
ло його спадщини, ті скандали, що вже мали місце. Свідомо чи несвідомо, 
але Олександр Борисович міг зарядити свої раритети могутньою енергією 
притаманного йому аморалізму, і всі, хто безпосередньо зіткнувся з ними, 
несподівано для себе почали здійснювати не зовсім гідні вчинки. 

Нічого дивного, Г. Майрінк, який розглядав колекціонування під міс-
тичним кутом зору, попереджав: «...Над старовинними речами може тяжі-
ти прокляття, замовляння або чаклунство, яке переходить на нового влас-
ника». Запам’яталась сварка між місцевими журналістами, які займались 
висвітленням цієї теми, удавшись у своїх публікаціях до відвертих образ, 
а дехто з них побіжно намагався очорнити ініціаторів вилучення ільїнсько-
го «добра», поставити під сумнів правомочність всієї справи. Як не прикро, 
але не на висоті виявилось і керівництво комісії, не включивши до її скла-
ду жодного колекціонера, мистецтвознавця чи художника. Коротко кажу-
чи, від зібрання Ільїна і в майбутньому слід очікувати не тільки приємних 
сюрпризів і наукових відкриттів. Щоб дійти такого висновку, не обов’язко-
во володіти провидницьким даром. 

Американську журналістку Кері Голдберг, яка відвідала наше місто 
і написала розлогу статтю про Ільїна в «Лос-Анжелес Таймс», при зустрі-
чах з людьми, які знали Олександра Борисовича, особливо цікавило, чи не 
був він в інтимному житті «голубим» (чисто західний підхід до проблеми 
неодружених чоловіків). Адже відомо, що чимало визначних колекціонерів 
ніколи не одружувались, а деякі взагалі не цікавились жінками і спілку-

Густав Майрінк
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вались переважно з хлопчиками. Нічого непристойного, якщо враховувати 
специфіку збиральництва, тут немає. Все-таки, погодьмось, колекціонуван-
ня, надто ж антикваріату, – справа суто чоловіча. І хто з них у дитинстві 
не віддав данину цій всепоглинаючій пристрасті? Хто з хлопчаків бодай 
на короткий час не був нумізматом або філателістом? Сприяла цьому ще й 
та легкість, з якою здобувались, зокрема, монети. Років 30-40 тому на око-
лицях Кіровограда після злив на схилах, якщо не лінуватись, можна було 
навизбирувати їх чимало. До того ж хлопчаки, як правило, добре знають, 
що зберігається на горищах їхніх будинків та в підвалах, скринях бабусь і 
т. п. Отож, для досвідченого колекціонера хлопчаки – це і постачальники 
антикваріату, і чудова агентура. До речі, дорослі постачальники антикваріа-
ту називали Олександра Борисовича між собою «Шуриком» і «богомазом». 
Колекціонування, яке переросло в манію, певно, й обумовило його незви-
чайний спосіб життя. 

Не зайвим буде процитувати тут Густава Майрінка: «...Яка ще насолода 
зрівняється для колекціонера з азартом погоні, з тим неземним почуттям, 
якого зазнаєш, замикаючи здобутий трофей на довічне ув’язнення... Яка 
втіха – усвідомлювати безсилля свого суперника, спостерігати його відчай-
душні спроби заволодіти тим, чим володію тільки я!» У Майрінка знаходи-
мо відповідь і щодо найінтимнішого. Він говорить «...про насолоду колекці-
онера, коли найвищої хіті зазнаєш у тому, щоб вилучити зі світу і замкнути 
у безплідній безнадійності ту реліквію, яка, коли б вона залишалась на волі, 
могла б вирішити чиюсь долю, врятувати життя, зняти гріх зі стражденної 
душі...» 

І далі: «...Це надає особливої пікантності почуттям, у цій кастрації жи-
вотворної долі, в аборті вагітного майбутнім життя, у стерилізації плодоно-
сних магічних сил замкнений інфернальний корінь спотвореного блажен-
ства і демонічної радості». Колекціонування замінило Ільїну все (кохання, 
родину, зрештою, реальне життя), але по-своєму він, напевне, був щасли-
вий. Жінками він майже не цікавився. Кажу майже, бо, як розповів мені 
колишній директор Кіровоградського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського О.Г. Романенко, щось 
схоже на вияв Олександром Борисовичем симпатії до протилежної статі 
мали нагоду спостерігати працівники цього закладу (тоді він називався об-
ласним інститутом удосконалення вчителів). 

Ільїн часто відвідував Кіровоградський інститут удосконалення вчителів, 
де працювали його партнери по колекціонуванню Бабанський і Савченко, 
які з відряджень по області регулярно привозили для нього старожитності. 
Відвідуючи їх, Олександр Борисович неодмінно заходив і до іншого кабіне-
ту, щоб поспілкуватися з їхньою колегою, симпатичною жіночкою «рубен-
сівської фактури»: пригощав її фруктами і поглядав явно не байдужими очи-
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ма. Ці залицяння у виконанні Ільїна були настільки дивними й смішними, 
що помилуватися на закоханого колекціонера збиралося багато охочих.

Не менш загадковим і містичним видається мені ставлення до Ільїна 
Комітету державної безпеки СРСР і міліції. Скидалося на те, що міліція 
його навіть захищала. Достеменно відомо, що принаймні одного разу, коли 
будівельники поцупили стародруки, які Ільїн зберігав у будинку тітки, 
книжки, за винятком однієї, міліція розшукала і повернула власникові. 

У той же час ставлення правоохоронців до інших колекціонерів було 
не таким толерантним. Один з них розповідав мені, як його шантажував 
міліцейський чин. Приходив додому і починав: знову, шановний, на вас на-
дійшла скарга – обдурили людину: потерпілий вимагає повернути річ, яку 
він вам продав за копійки. Я справу якось замну, а ви мені за це віддячте 
подарунком з вашої колекції. І сам нахабно вибирав або книгу, або монету. 
Таким способом цей міліцейський чин пресував не одного власника анти-
кваріату, і сам, зрештою, став неабияким колекціонером. 

Якщо не помиляюсь, тема КДБ і колекціонування майже не розро-
блялась. Складається враження, немов Олександр Борисович існував у 
якомусь іншому вимірі, недосяжному для КДБ. Навряд чи я б вдруге на-
важився писати про Ільїна, та ще й у такому ризикованому ракурсі, якби 
не випадок. 10 років тому мені довелося зіткнутися з не менш загадковою 
колекцією, спомин про яку бентежить і досі. 

А було це так. Спочатку телефонний дзвінок від жінки про те, чи не за-
цікавлять нас офорти Шишкіна, графіка видатних художників 20-30 років 
тощо, і чи є у нас кошти для придбання. Отримавши позитивну відповідь, 
через деякий час до картинної галереї завітав молодий чоловік, інтелігент-
ний, з вишуканими манерами. Відчувалось, що знає він значно більше, ніж 
воліє говорити. Він повідомив, що речі, які він нам пропонує, належать 
не йому, він лише посередник.

Власник колекції – полковник КДБ, який не так давно помер у Гор-
но-Алтайську, а він добре знайомий з його сім’єю, яка й доручила йому 
реалізувати колекцію. Треба нагадати, що картинна галерея тоді була від-
ділом краєзнавчого музею, який і розпоряджався коштами на придбання. 
Протягом багатьох років закупки не здійснювали, і завдяки такій «еконо-
мії» на рахунку музею накопичилась дуже значна на той час сума – 45 000 
руб. Те, що нам було запропоновано, викликало захоплення: 63 офорти Іва-
на Шишкіна, 4 літографії Мстислава Добужинського із серії «Петербург», 
7 ліногравюр і літографій Бориса Кустодієва, 11 автолітографій Павла 
Кузнецова із серії «Середня Азія», 20 літографій Костянтина Богаєвського, 
а ще графіка Костянтина Юона, Євгена Кібрика, Василя Ватагіна й інших. 

Що до живопису, то його презентували картини Костянтина Вєщило-
ва (учня І. Рєпіна), Олексія Шовкуненка й Бориса Йогансона. Насамперед 
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вражала виняткова збереженість творів, неначе вони щойно виконані, хоча 
їхній вік коливався від 70 до 100 років. Не було навіть пожовтіння паперу 
(щоб цього досягти, для творів графіки необхідно створити ідеальні умови 
зберігання, та й вони не завжди рятують). Одне слово, якщо не підозри, то 
сумніви таки виникли. 

А тут ще й олії у вогонь підлив один з місцевих художників-графіків, 
якого ми запросили порадитись. Він взагалі висловив фантастичне припу-
щення: а що коли це пов’язано з КДБ? До них могли потрапити авторські 
дошки (вони підлягають обов’язковому знищенню після отримання певної 
кількості відбитків) відомих майстрів графіки, і нині хтось штампує з них 
майстерні підробки! Розуміючи, що просити такі великі суми в краєзнавчо-
го музею, ігноруючи його інтереси, не по-джентльменському, ми поцікави-
лись у посередника, чи не знайдеться в колекції чогось історико-краєзнав-
чого. І знайшлося! Та ще й таке, від чого очі на лоба полізли. 

Не буду втомлювати читачів переліком побаченого. Тут були рідкісні 
видання (книжки, брошури, журнали) 20-30-х років нашого століття іс-
торичного, суспільно-політичного змісту, давно заборонені й вилучені з 
бібліотек; різноманітні географічні карти XVII-XIX століть, деякі царські 
маніфести, російські газети ХVІІІ-ХІХ століть. Особливо вразила підбір-
ка (понад 80 примірників) російських сатиричних журналів 1905-1906 рр. 
і т. п. І знову ж таки, як і графіка, збереженості бездоганної. Із книг, що 
пропонувались, найціннішою слід вважати «Сборник посмертных статей 
А. Герцена», видану в 1870 році в Женеві на кошти сім’ї письменника мізер-
ним тиражем. Кожен примірник книги прикрашав оригінал фотопортрета 
Герцена, виконаного в 1861 році родоначальником російської фотографії 
Сергієм Левицьким, двоюрідним братом письменника. 

Відчувши нашу розгубленість, «посередник» сам запропонував органі-
зувати, якщо є потреба, мистецтвознавчу 
експертизу Третьяковської галереї. Спо-
чатку ми вирішили «перевірити» Шишкіна, 
за якого «посередник» просив 11 000 руб. 
Не минуло й двох тижнів, як він прибув з 
відповідним документом-підтвердженням. 
Швидкість – вражаюча з огляду на те, що 
в Третьяковській галереї, як відомо, для от-
римання кваліфікованої консультації охочі 
записувались заздалегідь і місяцями чекали 
своєї черги. На всяк випадок ми зателефо-
нували до вченого секретаря Третьяковки, 
який остаточно розвіяв наші сумніви. 
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Ця історія із закупівлею «колекції полковника КДБ» тягнулась понад 
пів року. Тодішнє керівництво краєзнавчого музею так і не наважилось ви-
ділити нам гроші на закупівлю, які наприкінці року облфінвідділ просто 
вилучив, покаравши музей за невикористання коштів за призначенням. 
Загадковою видавалась постать «посередника». За його словами, інженер 
за фахом, він мав роботу, пов’язану з відрядженнями по Союзу, мав житло 
в Кіровограді й Москві. Не знаю, наскільки він був щирим, коли на моє за-
питання, чи знайомий з Ільїним, дав заперечну відповідь. Років зо два тому 
«посередник» виринув знову. Сказав, що колекцію він влаштував добре й 
навіть задоволений, що закупівля тоді не відбулась. Конкретної ж відпові-
ді, чи в музей вона потрапила, чи за кордон, чи до приватної особи, не дав. 
На прощання подарував візитку, з якої випливало, що він тепер – директор 
приватного музею книги в Москві. На запитання, чому тоді вибір упав на 
Кіровоградську картинну галерею, «посередник» пояснив, що хотів зроби-
ти приємне рідному місту.

Чи існує якийсь зв’язок між «колекцією полковника КДБ», яку ми мог-
ли придбати, та колекцією кіровоградського електрика Ільїна? Недремне 
око ЧК-ДПУ-НКВС-КДБ було і всесильним, і всепроникним, і всезнаю-
чим, і всеконтролюючим, і всемогутнім. У КДБ скрізь і всюди були свої 
люди. В одному з номерів газета «Аиф» відповіла на запитання, скільки 
КДБ мав «стукачів»: «кожного десятого громадянина СРСР, тобто аж 20 
мільйонів». Залишити поза увагою значну групу людей, захоплених колек-
ціонуванням, великі цінності, зосереджені у них, КДБ, звісно, не міг. 

...Якось Ільїн обмінявся з місцевим колекціонером-українофілом. Від-
дав йому твори М. Грушевського, В. Винниченка й інших заборонених тоді 
авторів за рідкісну книгу про останнього російського самодержця. Угода, як 
і сам обмін, відбувались без свідків. Через деякий час до українофіла при-
йшли «звідти» і поцікавились: – У вас є твори Грушевського? – Так. І не 
тільки Грушевського, а й Винниченка, Хвильового й інших. – Так от що ми 
вам порадимо: можете скільки завгодно їх читати, але за умови, що ні з ким 
не будете ділитись враженнями від прочитаного і ні в якому разі не давати-
мете читати ще комусь. Інакше у вас будуть великі неприємності.

Дивним було те, що люди «звідти» навіть не запитали, від кого украї-
нофіл ці книжки отримав. Ільїн міг, дізнавшись про смерть відомого ленін-
градського професора-бібліофіла, на декілька днів гайнути до міста на Неві 
й повернутись з контейнером книжок (понад тисячу). Доводилося чути від 
самого Олександра Борисовича про його перебування в Ярославлі, коли 
там закривали церкви й монастирі, та в Києво-Печерській Лаврі під час 
передачі її державі. 

Ченці, як він твердив, були настільки ображені на радянську владу, що 
ледве не вмовляли Олександра Борисовича брати все, аби тільки воно не 
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дісталося безбожникам. Та й чутки, що нібито Ільїн прибув до Кіровограда 
з двома вагонами добра, відкидати не слід. Оця дивовижна здатність Олек-
сандра Борисовича своєчасно опинятись там, де можна поживитись старо-
виною, вражає. Це ж треба було передусім регулярно отримувати інфор-
мацію, домовлятись на роботі про незаплановані відпустки, врешті, мати 
чималі кошти. Якою б не були інтуіція або «нюх», інтенсивним листування 
з колегами, як би людина не економила на власному шлункові, цього не до-
сить, щоб за життя зібрати таку колекцію. 

Те, що КДБ мав серед колекціонерів своїх людей, сумнівів не викликає. 
Згадаймо львівського колекціонера Миколу Островерхова, який зібрав по-
над 1 000 творів живопису, графіки й декоративно-ужиткового мистецтва 
(меблі, порцеляна, фаянс, дзеркало) – його співпраця з КДБ доведена. Між 
іншим, за кількістю зібраних раритетів Ільїн – на декілька голів вище. 

А що коли, крім «стукачів», КДБ мав мережу власних колекціонерів? 
Попервах спеціально відібрані люди з відповідними здібностями отриму-
ють із секретних сховищ КДБ (Гохрану), де зберігається конфісковане, со-
лідні збірки антикваріату, красиву легенду (наприклад, про дворянський 
рід), прикриття (фах вантажника, електрика й т. п.), маску (наприклад, ві-
руючої людини). Таким способом досягається не одна мета: під контролем 
перебувають колекціонери та їхні цінності, а личина віруючої людини доз-
воляє бути в курсі справ церковних. Поступово, завдяки неабияким знан-
ням, щедрим субсидіям, антиквари КДБ прибирають до своїх рук раритети 
справжніх, але бідних колекціонерів. 

А задля чого все це? Ми не знаємо і навряд чи колись дізнаємось про 
джерела і шляхи фінансування зовнішньої розвідки, зарубіжних резидентів 
й агентури. Чи може бути, що антикваріат, накопичений колекціонерами 
КДБ, через підставних осіб потрапляв на аукціони, а виручені кошти йшли 
на вищеназвані цілі? І хтозна, можливо, загадка Ільїна – то одна з незліче-
них таємниць КДБ. Якщо це так, стає зрозуміло, чому Олександр Борисо-
вич не зробив заповіту. Розпорядитись на власний розсуд колекцією, яка 
йому не належала, Ільїн, звісно, не міг. А в умовах незалежності України за 
чиєюсь вказівкою заповісти щось за межі України Олександр Борисович чи 
не зумів, чи то не встиг, чи то не захотів. 
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Здавалось би, давно мали вгамуватися пристрасті, що вирували навколо 
колекції Ільїна, вилученої в 1994 році. Проте й досі на більшість запитань 
щодо особистості цієї незвичайної людини та зібраних нею скарбів відпо-
відей не знайдено. Загадки й таємниці залишаються. Нова хвиля ажіотажу 
спалахнула восени 2002 року після того, як телеканал «1 + 1» у вигляді сен-
сації подав на всю Україну репортаж про відкриття виставки «Кунсткамера 
Ільїна» в Дніпропетровському історичному музеї імені Д. Яворницького, 
з яким наш краєзнавчий обмінявся виставками. 

Уже наступного дня з проханням влаштувати виставку ільїнської ко-
лекції до нашого головного музею звернулися музейні працівники Доне-
цька й інших міст України, а редакція найпопулярнішої київської газети 
«Факты и комментарии» відрядила до Кіровограда свого кореспондента. 
Вилучених після смерті колекціонера раритетів було так багато, що про на-
явність деяких унікумів не дізнались навіть допитливі журналісти. Надто 
вже неймовірною була ця знахідка, а мета колекціонера – незбагненною. 

Мова йде... про мощі святих! Їх відразу, 
не оприлюднюючи факту передачі, у серпні 
1995 року віддали Кіровоградській єпархії. 
А та вирішила, що святині мають зберігатися 
в Покровському храмі обласного центру на 
Ковалівці. Про цю подію я дізнався випадко-
во в 2002 році. Музейні працівники показали 
мені оригінальну лаковану скриньку чорно-
го кольору з вмонтованою лупою на кришці 
й подвійним дном, в якій Олександр Борисо-
вич зберігав святі мощі. Вони були загорнені 
в папірці з написами: «Частица животвор-
ного креста Господа, Святое миро Николая 
Чудотворца из г. Бари (привезено 1843 
года)», «Мощи преподобного Игнатия Ар-
хиепископа Московского», «Мощи святого 

мученика Урбана», «Мощи святого мученика Аврелия». Яким святим нале-
жать ще 4 часточки мощей, Ільїн, очевидно, не дізнався, тому вони залиша-
ються безіменними. Звідки і як святі мощі потрапили до кіровоградського 
колекціонера, можна лише здогадуватися. Можливо, вони були вилучені з 
антимінсів або хрестів-енколпіонів. 

Свято-Покровський 
храм на Ковалівці
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Нагадаємо, що антимінс – це 4-кутна лляна або шовкова хустка із заши-
тими часточками мощей і зображенням покладання Ісуса Христа в гроб й об-
разами чотирьох євангелістів. Антимінс має напис, який повідомляє, коли, 

де, для якого храму він освячений 
і вручений. Він є обов’язковою та 
невід’ємною частиною престолу, 
без антимінса не можна здійсню-
вати богослужіння. При закритті 
церкви з якихось причин владика 
передусім має особисто забрати з 
неї антимінс. 

Святість, як відомо, надава-
ла християнським подвижникам 
надприродні здібності. Життя 
їхнє супроводжувалося незви-
чайними явищами (чудесами), 
вони навіть після смерті зцілю-

вали людей від всіх хвороб. Тому для віруючих останки праведників – це 
«святі мощі», предмети благоговійного вшанування й поклоніння. Готуючи 
цей матеріал, пригадав кількарічної давності розмову з сусідкою, парафіян-
кою Свято-Покровського храму на Ковалівці, якій тоді не надав особливого 
значення. Вона твердила, що в церкві є особливе місце, яке віруючі назива-
ють «намоленим». Там, мовляв, відчуваєш потужний вплив благотворної 
енергії; людину під час молитви навіть приємно розхитує якась невидима 
сила. Про наявність у вівтарі храму раки з мощами святих з колекції Іль-
їна ні я, ні тим паче моя співрозмовниця, звісно ж, уявлення тоді не мали. 
А тим часом учені-біоенергетики давно довели, що святі мощі випроміню-
ють особливу енергію. А тут ще й випадок неординарний: в одному місці 
зосереджено аж 9 мощей! Є над чим замислитися! 

Антимінс
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СКАРБИ ГЕТЬМАНА ПАВЛА ПОЛУБОТКА:
СЛІДИ ВЕДУТЬ ДО ЄЛИСАВЕТГРАДА

«...Довідавшись, що Полуботок у в’яз-
ниці тяжко захворів, Петро прийшов 
до нього сам, просив йому вибачити і 
лікуватися, щоб не довести до смерті. 
Та Полуботок не прийняв царської лас-
ки і відповів: «За невинне страждання 
моє і моїх земляків будемо судитися у 
спільного і нелицемірного судді, Бога 
нашого: скоро станемо перед ним, і він 
розсудить Петра з Павлом».

Михайло Грушевський

З Вікіпедії: «За деякими 
даними, Полуботок відпра-
вив гетьманські скарби до 
Лондона, заповівши повер-
нути їх незалежній Укра-
їні чи своїм нащадкам. За 
легендою, 1720 року син 
гетьмана Яків за батьковим 
розпорядженням поклав на 
рахунок лондонського "Бан-
ку Ост-Індійської компанії" 
барильце золота. До Росії 

це золото спробували повернути кілька царів, починаючи від Петра I, а від 
середини XIX сторіччя претензії на скарб гетьмана стали заявляти його на-
щадки. У 1908 році 350 його нащадків провели з’їзд у місті Стародубі (бать-
ківщина Полуботка), відправивши до лондонського банку 25 представни-
ків з вимогами вернути відсотки, які набігли за 200 років у розмірі 213 млн 
карбованців. У середині 1950-х рр. за розшук скарбу Полуботка взялась 
Ін’юрколегія СРСР, а від 1991 р. – влада незалежної України. Нині мова 
йде вже про суму на внеску Полуботка в 16 млрд фунтів стерлінгів. Од-
нак службовці банку, спадкоємця "Банку Ост-Індійської компанії", донині 
ігнорують усі запити, посилаючись на таємницю вкладу та відстутність у 
претендентів необхідних паперів, що підтвердили б їхні права».

Петро ІПавло Полуботок
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Не бажання віддати данину 
колись модній темі «скарбів» 
гетьмана Полуботка», не гонитва 
за сенсацією рухали автором цієї 
розвідки. Мета інша: спробувати 
з’ясувати долю двох безцінних 
реліквій українського народу, 
пов’язаних з іменем славетного 
гетьмана і, якщо пощастить, на-
трапити на їхній слід. Зрозуміло, 
що сам Павло Полуботок (1660-
1724) побувати у Єлисаветграді 
не міг ніяк, бо за його життя та-
кого міста в Україні просто не 
існувало. Але розчаровуватись не 

варто: реліквії, про які згадано, до нашого міста мають відношення найбез-
посередніше.

Мова йтиме насамперед про один з найзнамени-
тіших творів історичної тематики в українському 
мистецтві – картину художника Василя Олексі-
йовича Волкова (1840-1907) під рекордно довгою, 
офіційною назвою «Імператор Петро І відвідує 
ув’язненого в темниці наказного гетьмана Павла 
Полуботка у 1724 році». Для зручності часто ко-
ристуються скороченими назвами, як-от: «Петро І 
і Полуботок», «Полуботок у в’язниці» і т. д. Біль-
шість сучасних публікацій, присвячених україн-
ському гетьманові, супроводжують ілюстрації або 
репродукції з картини Василя Волкова. Але чомусь 
ніде не зазначено, а в якому ж музеї можна помилу-
ватися самим шедевром. Це й не дивно, бо ілюстра-
ції, репродукції виконуються не з оригіналу, місцезнаходження якого не 
встановлено, а з дореволюційних репродукцій або численних копій. Отже, 
як, певно, здогадались читачі, сліди оригіналу картини Волкова ведуть до 
нашого міста і в ньому ж обриваються. І тут вся надія на старожилів Кіро-
вограда, на чию пам’ять і допомогу ми розраховуємо. Бо коли мовчать або 
безсилі допомогти архіви, повинні заговорити люди.

Прагнення розповісти про свій пошук неодноразово виникало і раніше, 
але остаточно визріло після появи публікації журналіста П. Сушенського 
«Тьмяніє навіть золото» у часописі «Українська культура» (колишня «Со-
ціалістична культура»). Сушенський пише: «Картина, яку ви бачите, – уні-
кальна. З оригіналом знайомі хіба що десятки людей з нині сущих... Розшукати 

Картина «Імператор Петро І 
відвідує ув'язненого в темниці 

наказного гетьмана
Павла Полуботка у 1724 році»

Художник 
Василь Волков
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б тепер і, якщо він знаходиться за межами України, за всяку ціну викупити. 
Подія, зображена на ньому, безцінна для національної історії». Відмовчатись 
після цього, знаючи, що картина Волкова зберігалася, а можливо, перебуває 
у твоєму місті й зараз, стало просто неможливо.

Вперше про долю й скарб гетьмана Полуботка нам стало відомо ще в 
«застійний» час. Десь на початку 80-х років газета «Советская культура» 
в рубриці «Инюрколлегия СССР разыскивает» на повному серйозі подала 
розлогу й досить об’ємну статтю та репродукцію з картини Волкова. Чо-
мусь, як не дивно, цей сенсаційний матеріал широкого розголосу тоді не 
набув. А мене передусім зацікавила картина та її автор.

Відомостей про життя та творчість Василя Волкова в доступних худож-
ніх довідниках і словниках виявилось обмаль. До того ж при порівнянні 
біографічних довідок про художника у виданих майже одночасно київ-
ському «Словнику художників України» (1973) й московському «Биоби-
блиографическом словаре «Художники народов СССР» (1972) відкрилось 
парадоксальне розходження. Українське видання віднесло Волкова до... 
російських живописців, які лише працювали в Україні, а в переліку його 
основних творів наша картина... відсутня. 

Так наш український довідник «примудрився», по суті, вилучити Вол-
кова і його картину з історії національного мистецтва. Більш об’єктивним 
виявилось московське видання, яке віддало Волкова українському мис-
тецтву, навіть подавши в українській транскрипції ім’я та по батькові ху-
дожника і згадавши картину «Петро І і Полуботок». Є й інші, менш суттєві 
розходження між двома словниками: у даті й місці народження Волкова, 
з якого часу він оселився в Україні тощо.

Ось як у стислому викладі виглядає біографія художника за москов-
ським довідником. Народився Василь Олексійович у 1840 році в Петер-
бурзі, 18-річним вступив до Академії мистецтв, у 1867 році отримав звання 
класного художника 3-го ступеня. Брав участь у виставках Академії мис-
тецтв, Товариства передвижників, Товариства акварелістів з 1865 року. 
Після закінчення Академії і до самої смерті в 1907 році жив і працював 
в Україні, викладаючи з 1875 року малювання в Полтавському кадетському 
корпусі. Тут до нього прийшло всепоглинуще захоплення українською іс-
торією. Не виключено, що Волков і за походженням був українцем. 

Щодо прізвища, то, наприклад, тезка Василя Олексійовича, видатний 
учений-антрополог й етнограф, нащадок запорізьких козаків, автор уні-
кальних досліджень про антропологічні особливості українського народу 
Федір Вовк не від хорошого життя і не за власною примхою вимушений був 
називатись Федором Волковим. Крім постійно згадуваної картини, відомі 
й інші твори Василя Волкова, здебільшого української тематики: «Мало-
рос» (акв., 1872), «Гоголь у Василівці» (1892), «Гоголь слухає кобзаря» 
(1892) й ін.
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Безумовно, серйозне дослідження життя і творчості художника ще по-
переду. Картина, присвячена гетьманові Полуботку, створена наприкінці 
життя та є останньою в його творчому доробку і, якщо можна так висло-
витись, підсумкова. Якби навіть Волков, окрім неї, до того ж втраченої, не 
написав більше жодної картини, він і тоді б заслуговував на добре слово.

Картина «Петро І і Полуботок» була завершена художником у 1900 році 
й експонувалась на 28-й виставці Товариства передвижників, яка, до речі, 
гостювала в Єлисаветграді з 31 жовтня до 7 листопада 1900 року. Тобто вже 
тоді вона могла бути придбана кимось із елисаветградців. Картина Волкова 
здобула величезну популярність. Досить сказати, що вона була репродуко-
вана в найпопулярнішому дореволюційному часописі «Нива» (1901, № 18), 
також неодноразово випускались як у Росії, так і в країнах Західної Європи 
поштові картки з репродукцією картини Волкова. Саме за ними виконува-
лись численні копії. Відомий кіровоградський колекціонер І.Ф. Анастасьєв 
говорив мені, що принаймні двічі він бачив у мешканців нашого міста копії 
з картини Волкова, щоправда, невисокої художньої цінності.

Кіровоградські художники-копіїсти перед усіма іншими мали незапе-
речну перевагу – вони аж до 1943 року включно могли робити копії безпо-
середньо з оригіналу, бо картина Волкова зберігалася в картинній галереї 
при місцевому краєзнавчому музеї. Тут найбільш нетерплячі або скептич-
но налаштовані читачі повинні зауважити авторові, а де ж, нарешті, докази 
того, що в нашому місті дійсно перебував оригінал знаменитої картини?

Невдовзі після появи статті в «Советской культуре» мені випадково по-
трапила до рук газета газета «Українські вісті» від 16.05.42 р., що видавалась 
в окупованому фашистами Кіровограді. Увагу привернула невеличка замітка 
якогось Кравченка під назвою «Краєзнавчий музей». У ній говорилось про таке: 
«В картинній галереї зібрано цікаві картини. Але, на превеликий жаль, тут 
мало картин з минулого України, крім картини Волкова "Полуботок у в’язни-
ці"». Зрозуміло, як серйозне джерело окупаційна газета, та ще й з відчутним 
націоналістичним ухилом, особливої довіри не викликала. 

До того ж постійно доводилось чути, що під час окупації міста музей 
фашистами вщент було розграбовано й перетворено на стайню. А із замітки 
в газеті випливало щось зовсім інше. 

Як би там не було, але, враховуючи важливість інформації, перевірити 
її, звичай но ж, було слід. Роздобувши адресу одного з фундаторів нашого 
краєзнавчого музею, який очолював у ньому відділ природи в 1928-1937 
рр., Фауста Васильовича Нікітіна (згодом відомого зоолога-селекціонера, 
доктора біологічних наук, лауреата Державної премії СРСР), я звернувся 
до нього з проханням розповісти про довоєнне зібрання картинної галереї. 
Зрозуміло, для чистоти експерименту не вказуючи, що мене цікавить кон-
кретно. 
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Можна зрозуміти моє хвилюван-
ня, коли в листі від 10.08.1983 року 
Фауст Васильович повідомив: «Гале-
рея была собрана из картин, пожертво-
ванных любителями живописи. Боль-
шинство картин представляли собой 
хорошие копии, но попадались и ориги-
налы, в частности, картина Волкова 
"Петро І посещает в темнице гетьмана 
Полуботко"». Останні сумніви після 
цього відпали. Картина Волкова дійс-
но, принаймні з 1928 по 1943 рік, збе-

рігалася в картинній галереї нашого міста.
Як саме й коли шедевр Волкова опинився у Єлисаветграді, ще нале-

жить дослідити. Заслуговують на подальшу розробку, як мінімум, дві вер-
сії. Одну ми вже висловили: картина могла бути придбана безпосередньо 
з 28-ї виставки Товариства передвижників у 1900 році під час її експону-
вання в Єлисаветграді. Щодо іншої версії, то необхідно нагадати, що після 
влаштування 1-ї та 2-ї художніх виставок у Єлисаветграді в 1913-1914 рр. 
Товариство розповсюдження грамотності й ремесел, яке виступало їхнім 
організатором, вирішило відкрити в місті власний художній музей. З про-
ханням допомогти його укомплектувати єлисаветградці звернулися до Ака-
демії мистецтв, Товариства передвижників і т. д. Якщо вдасться відшукати 
перелік творів, підготовлених до відправки у Єлисаветград з музею Імпера-
торської академії мистецтв, де ця ідея знайшла підтримку, то багато що про-
ясниться. На сьогодні відомо принаймні про 20 картин, які призначались 
для Єлисаветградського художнього музею. Це живописні полотна С.М. 
Дудіна (1863-1929) «Перед купанням» (1913), до речі, нашого земляка, і 
С.М. Зенкова (1877-1941) «Товариші» (1912).

Залишається невідомим головне – як склалася доля картини Волкова 
після визволення міста. Куди вона могла зникнути? Не хочеться вірити, що 
вона могла загинути або бути знищеною. Адже існують більш благополучні 
варіанти: забрана додому й потім не повернена в музей кимось із мешканців 
міста, нехай навіть прихоплена фашистами чи націоналістами до Німеччини.

Інша реліквія, пов’язана з Павлом Полуботком і нашим краєм, настіль-
ки неймовірна, що видається цілком фантастичною. 

У фондах обласного краєзнавчого музею зберігається «Каталог І-й Ели-
саветградской художественной выставки, устроенной местным благотво-
рительным обществом распространения грамотности и ремесел 15-28 апре-
ля 1913 года (отпечатаный в типографии Немировского)». У розділі «Изящ-
ные работы и произведения художественной промышленности» читаємо 
інформацію про дивовижний експонат, від якої перехоплює подих:

Кіровоградський обласний 
краєзнавчий музей
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Скарби гетьмана Павла Полуботка: сліди ведуть до Єлисаветграда

«Из собрания В.А. Дроботковского:
256. Рубашка гетьмана Полуботка – образец старинной украинской 

вышивки».
Без хвилювання прокоментувати цей запис у каталозі навряд чи хто від-

важиться. Але, враховуючи, що такі речі в більшості випадків завжди є ро-
динними святинями, зберігаються і передаються з покоління в покоління, 
як правило, у межах однієї сім’ї або роду та додавши сюди картину Волкова, 
можна дійти висновку: зовсім не виключено, що в нашому місті проживали 
нащадки знаменитого гетьмана. А це означає, що в них могла бути не тільки 
його сорочка, а й якісь документи, які проливають світло на заповіт Полу-
ботка. Ця гіпотеза, на наш погляд, не така вже й фантастична в порівнянні 
з іншими. Як не гірко, але фантастичною можна вважати сучасну людину, 
яка знає свій рід від хоча б прапрадіда. І все ж... Нащадки гетьмана Полу-
ботка, де ви, відгукніться!
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АНГЛІЙСЬКИЙ ЧИ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ СЛІД
«СКАРБІВ ПОЛУБОТКА»?

Здається, тоді в 1990 році (після виступу на се-
сії Верховної Ради України народного депутата, 
письменника Романа Іваничука) у засобах масової 
інформації більш популярної теми, ніж «скарби 
гетьмана Полуботка», не існувало. З часом ейфорія 
минула, і чи не єдиною людиною, яка наполегливо 
продовжувала розробляти цю тему, залишався кі-
норежисер, а нині вже й літератор В’ячеслав Про-
копенко. Фільм через відсутність коштів він так і 
не зняв, натомість, зібравши унікальний матеріал, 

написав книгу «Таємниця скарбів гетьмана Полуботка». У 2012 році це іс-
торичне дослідження, виправлене й доповнене, побачило світ під назвою 
«Сокровище».

Все, що стосується знаменитого гетьмана, опинилось у полі зору автора. 
Згадав він і про картину художника-передвижника з Полтави Василя Вол-
кова (1840-1907) «Імператор Петро І відвідує в темниці наказного гетьмана 
Полуботка у 1724 році».

Всі полуботкознавці, як один, твердили, що доля картини після її напи-
сання й експонування на виставці Товариства передвижників у 1901 році – 
невідома. Погодитись із цим я не міг, оскільки задовго до «полуботківсько-

го буму», досліджуючи історію художнього життя 
Єлисавета, виявив не тільки слід цієї картини, а й 
натрапив на речі сенсаційні: про сорочку гетьмана 
Полуботка, яка належала мешканцю міста В. Дро-
ботківському й експонувалася на Першій Єлисавет-
градській виставці 1913 року. Так і з’явилась на світ 
попередня публікація, яка доводила, що наш Єли-
саветград, можливо, є тим містом, котре допоможе 
розкрити таємницю скарбів Полуботка.

Цей факт дозволив висловити припущення, що 
в Єлисаветграді мешкав хтось із нащадків славет-
ного гетьмана. Була надія, що знайоме прізвище 

випливе зі списку спадкоємців Полуботка, які 1908 року провели свій з’їзд 
у містечку Стародуб. Серед них був Устимович Олександр Прокопович, 

Павло Полуботок

Роберт Ельворті
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Англійський чи Єлисаветградський слід: «Скарбів Полуботка»?

напевне ж, якийсь родич Любові Шульгиної. Та найбільший інтерес викли-
кає наявність у списку нащадків Полуботка уродженця Єлисаветградського 
повіту Ревуцького Олексія Івановича. Однак прізвище В. Дроботківського 
там, на жаль, відсутнє. 

Щоправда, у збірнику «Народное образование в Елисаветградском уез-
де за 1914 год» натрапив на хоч якусь інформацію про власника реліквії: 
«Елисаветградское земское реальное училище. Правление: попечитель и пред-
седатель правления Г.В. Викторов; члены правления: от земства В.Н. Бракер, 
Н.Н. Бракер, В.А. Дроботковский...»

Тепер – щодо картини. Місцевий колекціонер І.Ф. Анастасьєв розпові-
дав авторові цих рядків, що вже в наш час (років 35 тому) бачив в однієї ста-
ренької жительки міста картину, вельми схожу на розшукувану. Тобто, зов-
сім не обов’язково, щоб її вивезли німці чи націоналісти за кордон: швидше 
за все, вона була прихоплена при зміні влад кимось із мешканців міста.

Моя публікація про скарби гетьмана Полуботка в Єлисаветграді була 
надіслана В’ячеславу Прокопенку на Українське телебачення, де він часто 
виступав із розповідями, про своє розслідування цього історичного детек-
тиву. Судячи з усього, вона до полуботкознавця № 1 або не дійшла, або він 
не звернув на неї уваги.

А шкода! Оскільки зрештою В. Прокопенко дійшов майже до тих самих 
висновків, що й автор цих рядків, але витратив на це декілька років.

Слід віддати належне В. Прокопенкові. Він, врахувавши те, що автор 
картини Василь Волков жив і працював у Полтаві, звернувся насамперед 
до місцевого художнього музею. Звідти йому спочатку повідомили, що кар-
тина «Петро І та Павло Полуботок» була придбана якимось англійцем без-
посередньо в автора.

Я розумію радість, яка охопила дослідника: все логічно, все збігається: 
і скарби гетьмана в Англії, а тут ще й картина придбана англійцем – отже, 
всі сліди ведуть до Туманного Альбіону.

Потім В. Прокопенко вносить суттєві уточнен-
ня: «...І все-таки саме в Полтаві вдалося ухопитися за 
кінчик нитки, що допоможе в розслідуванні долі кар-
тини Волкова. Із записів старої співробітниці музею, 
уже покійної, з’ясувалось, що відразу після виставки 
сам художник продав свою картину спеціально прибу-
лому за нею в Єлисаветград покупцеві».

А далі В. Прокопенко пише таке, що в нас може 
тільки посмішку викликати: «Мій подив, сподіваюсь, 
читачам стане зрозумілим, коли скажу, що цією при-
ватною особою, котра придбала картину Волкова, був англієць. І це в Єлиса-
ветграді, на початку століття!»
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Англійський чи Єлисаветградський слід: «Скарбів Полуботка»?

Звідки шукачеві скарбів Полуботка знати, що в Єлисаветграді з 1874 
року мешкали англійські піддані – брати Роберт і Томас Ельворті? Тобто, 
були в Єлисаветграді свої, так би мовити, місцеві англійці, і тим англійцем, 
котрий придбав у Єлисаветграді картину, міг бути саме Роберт Ельворті.

Власники Єлисаветградського заводу з виготовлення землеобробних 
машин і знарядь акціонерного товариства «Р. і Т. Ельворті» були відоми-
ми в місті благодійниками, багато зробили для розвитку освіти й культури, 
збирали твори українських митців.

Неважко здогадатись, як картина потрапила до Єлисаветграда: вона ек-
спонувалась на виставці Товариства передвижників у 1901 році. Сам собою 
напрошується висновок, відмінний від зробленого В. Прокопенком: кар-
тина експонувалась у Єлисаветграді, її забажав придбати Роберт Ельворті, 
їздив до Волкова в Полтаву, щоб домовитись про ц іну, і картина залиши-
лася в місті.

Це, звичайно, поки що гіпотеза. Однак, погодьтесь, що наявність у місті 
в недалекому минулому двох таких реліквій як сорочка гетьмана й оригінал 
знаменитої картини навряд чи можна назвати випадковістю. На превели-
кий жаль, ні гіпотетичні єлисаветградські нащадки гетьмана, ні просто ста-
рожили на нашу публікацію не відгукнулись. Як відомо, нащадки славетної 
англійської родини декілька разів відвідували наше місто, де був створе-
ний гуманітарний клуб «Ельворті», а нещодавно його активісти побували в 
Англії, досліджували архів Роберта Ельворті. Можливо, їм пощастить від-
шукати документи про причетність Ельворті до загадкової історії з карти-
ною Волкова? Зачекаємо!



45

ЩЕ РАЗ ПРО ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ СЛІД 
ЗНАМЕНИТОЇ КАРТИНИ

На попередню публікацію в 1996 році відгукнувся 71-річний Борис 
Павлович Сєгін – ветеран, учасник війни, історик за освітою, закоханий 
у рідне місто. Вік не позначився на його пам’яті, яка викликає щире захо-

плення. «На жаль, вашу першу статтю п’ять 
років тому, – розповідає Борис Павлович, – 
я не читав. Мою увагу привернула остання – 
у липні місяці. Ознайомившись з нею та репро-
дукцією з картини, я відразу її впізнав; можу 
показати навіть місце, де картина висіла у 
передвоєнні роки в нашому краєзнавчому музеї 
(тоді він називався історичним). Це велике за 
розмірами полотно історичної тематики, май-
стерно виконане, було чи не найцікавішим екс-
понатом у музеї. Чимало людей, у тому числі й 

ми, хлопчаки, неодноразово бігали "на побачення" з картиною. Вона справляла 
приблизно таке саме емоційне враження, як і величезне полотно польського ху-
дожника В. Коссака “Кривава неділя” у картинній галереї, коли вона знаходи-
лась у Преображенській церкві.

А знаєте, що найцікавіше? На картині не було етикетки, і ми не знали ні 
справжньої назви твору, ні імені автора. Та хто у ті часи чув про Павла По-
луботка та інших українських гетьманів, крім, звісно, “зрадника” Мазепи? 
Через те сюжет картини нами тлумачився зовсім інакше: ми щиро вважали, 
що на картині зображений Петро І, який відвідує у в’язниці свого сина, цареви-
ча Олексія (чомусь, щоправда, не дуже молодого). Ні-ні, я нічого не плутаю: 
картина Миколи Ге на цей сюжет мені добре відома. Ви, напевно, знаєте, що у 
ті часи з подачі “вождя всіх Народів” Сталіна посилено насаджувався культ 
Петра І. Його та ще одного вінценосного вурдалака Івана Грозного перетворили 
у найбільших російських патріотів. Шаленою популярністю користувався ро-
ман Олексія Толстого “Петро І” та його екранізація. Певно ж, музейні праців-
ники знали правду про істинний смисл картини, але воліли мовчати. Так, украї-
нофільську за духом картину використали за протилежним призначенням: для 
пропаганди російського шовінізму. Дивовижно!»

Так і хочеться вигукнути: «Нарешті!» Я й раніше не сумнівався в до-
стовірності знайдених мною джерел інформації про картину, та все ж дуже 
хотілося послухати живого свідка.

Микола Ге «Петро I допитує 
царевича Олексія Петровича 

в Петергофі»
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Ще раз про Єлисаветградський слід знаменитої картини

...Отже, давайте ще раз пройдемось єлисаветградськими слідами карти-
ни з незвичайною долею. Ми знаємо, що вона експонувалась на виставці 
Товариства передвижників у Єлисаветграді на початку XX століття (у 1900 
чи 1901 році), тут її придбав якийсь англієць (найімовірніше це був Роберт 
Ельворті), але невідомо, де вона зберігалась до революції (можливо, у клубі 
для робітників заводу Ельворті, де працювали колективи художньої само-
діяльності, зокрема й театральний).

Не виключено також, що картину В. Волкова Ельворті придбав для Ве-
чірніх Рисувальних Класів (ВРК) при ЄЗРУ, яким він надавав всіляку до-
помогу. Не випадково, як свідчать архівні джерела, у 1906 році на влашту-
вання електричного освітлення в реальному училищі, яким користувались 
переважно ВРК, Роберт Ельворті пожертвував 250 руб. До речі, кресляр-
ські класи при ВРК регулярно відвідували робітники заводу Ельворті. 

Втім, картина могла зберігатись і в до-
машній колекції Ельворті, а після остаточно-
го встановлення в Єлисаветграді (1920) ра-
дянської влади її конфіскували у власників. 
Потім картина потрапляє до краєзнавчого 
музею. А от чи експонувалась вона там, чи 
була захована у фондах? Я гадав, що навряд 
чи картина до війни виставлялась у музеї, 
оскільки висвітлювала далеко не парадну 
сторінку з історії українсько-російських вза-
ємин. Тепер, завдяки свідченням Б. Сєгіна, 
ми знаємо, як її експонували та як вона сприймалась відвідувачами музею.

Достеменно відомо, що під своєю справжньою назвою картина експо-
нувалась під час окупації Кіровограда у краєзнавчому музеї, відкритому, 
як, до речі, й театр ім. І. Карпенка-Карого, українськими патріотами. Му-
зей, розповідають, було пограбовано, коли змінювалась влада, і навряд чи 
німцями, які вивозили з України переважно твори західноєвропейського 
мистецтва, а мешканцями міста. Коли б картину вивезли за кордон націона-
лісти, напевне, за роки незалежності вона давно була б повернена в Україну. 

Залишається припустити найгірший варіант її долі: картину міг поцу-
пити хтось із місцевих жителів, далеких від мистецтва, за звичкою наших 
людей тягнути додому все, що погано лежить. І тоді з нею могло трапитись 
усе, що завгодно: її могли продати, обміняти (це в кращому випадку), через 
деякий час викинути як непотріб на звалище або спалити. На жаль, такі 
випадки непоодинокі. Навіть покійний колекціонер О. Ільїн, до рук яко-
го потрапила значна частина єлисаветградських художніх цінностей, свого 
часу запевняв мене, що йому про картину нічого невідомо. І все ж, давайте 
не втрачати надії! 

Будинок Ельворті 
(нині музей) в Єлисаветграді
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МАЙЖЕ РОЗВ’ЯЗКА: НАЩАДКИ ПОЛУБОТКА
В ЄЛИСАВЕТГРАДІ ТАКИ ЖИЛИ!

Несподівано для мене дві теми, над якими я працював паралельно 
(скарби Полуботка й Шульгини в Єлисаветграді), перетнулися. Нагадаю, 
що в 1893-1899 рр. контролером Єлисаветградського відділення Держав-
ного банку Росії працював відомий історик-українофіл Яків Миколайо-
вич Шульгин (1851-1911) – батько Олександра (міністра іноземних справ 
УНР) і Володимира (героя Крут, який народився в Єлисаветграді) Шуль-
гиних.

Їхня мати, Любов Миколаївна Шульги-
на (уроджена Устимович, 1865-1945), по-
ходила з давнього козацько-старшинського 
роду. Вона, зазначають дослідники, є прямим 
нащадком гетьмана Павла Полуботка й не-
прямим гетьмана Данила Апостола. Любов 
Устимович закінчила Вищі Жіночі Курси, 
учителювала на Полтавщині, брала участь у 
діяльності Київської Громади. Про неї каза-
ли, що вона «жила Україною і для України»; 
мала великий вплив на чоловіка (хоча була 

молодшою від нього на 14 років!). Не випадково Яків Шульгин мав такі 
псевдоніми – «Л.Ч.» і навіть «Любчин чоловік». 

Улюбленій дружині він присвятив одну зі своїх кращих історичних 
праць «Павло Полуботок, полковник Чернігівський» (1890), яку писав у 
нашому місті. От у кого в Єлисаветграді могла зберігатися безцінна релік-
вія – сорочка гетьмана Полуботка! Припускаю, що покидаючи Єлисавет-
град, Шульгини з якихось причин не стали забирати її до Києва й віддали 
на зберігання своїм добрим знайомим Дроботковським. 

В одній з книг відомого дослідника повстанського руху в Україні Рома-
на Коваля я натрапив на прізвище холодноярського повстанця Юрія Воло-
димировича Дроботковського. Це син Володимира Олександровича Дро-
ботковського, людини, яка надала для експонування «сорочку Гетьмана», 
вже згадуваного нами. Відомостей про нього майже немає: член правління 
Єлисаветградського земського реального училища (1914), гласний Єлиса-
ветградського повітового земського зібрання. У Вікіпедії, щоправда, зазна-
чено, що він походив зі старовинного українського роду. Рано помер, але 

Любов Шульгина із синами
Олександром і Володимиром
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встиг пробудити в синові Українця. Юнак воював у складі загонів отаманів 
Завгороднього, Гупала й інших переважно в Знам’янському та Єлисавет-
градському районах. Потрапив у пастку, влаштовану чекістами. Загинув 
9 лютого 1923 року під час повстання холодноярських отаманів у Лук’я-
нівській в’язниці м. Києва. Це йому належить афористична оцінка причин 
поразки українського визвольного руху 1917-1922: «Є руки і ноги, а нема 
голови».

А нещодавно (самому не віриться!) кіровоградський колекціонер Іван 
Федорович Анастасьєв показав мені картину, про яку я стільки писав. Ба-
чив я, щоправда, якщо бути точним, один з ескізів до неї з підписом «Вол-
ков». Певно, Ельворті тоді придбав у художника разом з картиною і всі під-
готовчі роботи до неї (етюди й ескізи). За словами колекціонера, власники 
етюду до картини Волкова «Петро I і Павло Полуботок» не проти його про-
дати до музею чи приватної колекції за умови, що його в них не відберуть.
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СІЧЕНЬ 

1 (1877) – 145 років тому народився (м. Олександрівка 
Єлисаветградського повіту) Лев Макарович Мацієвич 
(1877-1910), конструктор, корабельний інженер, один 
з перших вітчизняних льотчиків, український громад-
сько-політичний діяч. Розробив ряд проєктів підводних 
човнів, протимінних загороджень та ін. Автор проєкту пер-
шого авіаносця. Працював над питаннями теорії і практи-
ки авіації, зокрема 1909 створив проєкт гідролітака. Українофіл. Один з фун-
даторів Революційної Української Партії (РУП), програму для якої під назвою 
«Самостійна Україна» (1901) написав М. Міхновський. Став першою жертвою 
російської авіації. В Олександрівці встановлено меморіальну дошку, відкрито музей 
славетного земляка. Література: Володимир Панченко «Небо Левка Мацієвича» (К., 2009), 
Віктор Петраков «Лев Мациевич. Памятная книжка. Биография, документы, публикации» 
(М., 2010). У 2016 в Києві побачила світ книга «Небо Левка Мацієвича. Спогади. Листи. 
Фото» (упорядник В. Кобзар). 

1 (1907) – 115 років тому народився (м. Стерлітамак Уфімскої 
губернії) Микола Павлович Корн (справжнє прізви-
ще Зігерн-Корн) (1907-1971), театральний діяч (актор 
і режисер). Дитинство пройшло в Єлисаветграді, батько Павло 
Гнатович фон Зігерн-Корн був членом Єлисаветградського окруж-
ного суду. Після смерті батьків опікуном хлопця погодився бути ві-
домий місцевий педагог Василь Харцієв. З 1915 по 1919 навчався 
в Єлисаветградській класичній гімназії, в 1922-1924 – в Єлисаветградській трудовій шко-
лі. У 1928 закінчив Одеський музично-драматичний інститут, тоді ж дебютував на 
сцені Одеського російського драматичного театру. З 1928 по 1935 – актор пере-
сувного театру «Красный факел» (Свердловськ, Уфа, Казань, Мінськ, Ленінград, 
Новосибірськ, Омськ, Москва). З 1935 по 1971 служив у Ленінградському дер-
жавному Великому драматичному театрі імені М. Горького, у 1952-1953 був його 
директором. Учасник Другої світової війни: з 1941 по 1943 – артист агітвзводу 
при Політуправлінні Ленінградського фронту. Нагороджений орденами Червоної 
Зірки (1945) і Трудового Червоного Прапора (1967), медаллю «За оборону 
Ленінграда» (1945) й ін. Лауреат Державної премії СРСР (1951, за участь у ви-
ставі «Разлом»). Знявся в 20 художніх кінофільмах. Заслужений артист РРФСР 
(1961). Народний артист РРФСР (1954).

1 (1942) – 80 років тому народилася (м. Кіровоград) Людмила Миколаївна 
Ковальова, лікар. У 1967 закінчила Вінницький медичний інститут імені 
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М.І. Пирогова. Кандидат медичних наук (1972). У 1972-1973 
викладала дерматовенерологію в Кіровоградському медично-
му училищі та продовжувала займатися медичною практикою. З 
1975 працює в Одеському національному медичному уні-
верситеті. У 1978-1982 завідувала кафедрою дерматології 
та венерології Мозамбікського національного медичного 
університету ім. Е. Мондлана, одночасно була директор-

кою медичної служби Народної Республіки Мозамбік. З 1991 – доктор медичних 
наук, професор кафедри дерматології та венерології Одеського національного 
медичного університету. Є засновницею кількох напрямів розвитку Одеської дер-
матовенерологічної наукової школи. Автор понад 400 наукових публікацій з різ-
них питань дерматовенерології, 4 монографій («Сифіліс», 2003), 18 авторських 
винаходів і патентів України. Внесена в біографічні видання «Видные ученые 
Одессы» (2005) та «Твои имена, Одесса» (2010). Член Нью-Йоркської академії 
медичних наук (1997). Член Європейської академії дерматології та венерології 
(2004). Почесний громадянин Республіки Мозамбік (1982).

1 (1942) – 80 років тому народився (м. Новомиргород) 
Юрій Андрійович Коваль, письменник. У 1965 за-
кінчив факультет журналістики Львівського університету. 
Працював завідувачем відділу поезії журналу «Жовтень» 
(нині «Дзвін»), а з 1973 – відповідальним секретарем цього 
часопису. Автор збірок оповідань і новел: «Віднайдена фея» 
(1965), «Зелена Україна» (1966), «Гармонія» (1969); доку-

ментальної повісті «Село, а над ним – лелеки» (1979), роману «І ріки впадуть 
у море» (2007) та інших творів. Окремі новели перекладено французькою, угор-
ською та російською мовами. Член НСПУ (1970).

2 (1922) – 100 років тому народився (с. Іваньки на Черкащині) 
Гнат Юхимович Почапський (1922-2007), хормей-
стер. Учасник Другої світової війни, воював у Севастополі, 
там залишився мешкати. Маючи велике музичне обдаруван-
ня, брав участь у художній самодіяльності та її організації в 
Будинку офіцерів. Закінчив Батумське музичне училище. 
У 1953 приїхав у Кіровоград, займався розвитком худож-

ньої самодіяльності на заводі «Червона зірка». У 1954 очолив хоровий колектив 
підприємства, яким керував упродовж 45 років (з 1954 по 1999), здобувши з 
ним велику кількість творчих відзнак – в основному дипломів про лауреатство 
десятків республіканських, всесоюзних та міжнародних фестивалів і конкурсів. 
У 1967 колективу було присвоєно звання «Заслужена самодіяльна хорова капела» 
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(таких було всього 9 за всю історію України). Капела мала широкий і різно-
манітний репертуар – від народної пісні до класики, який виконувала під час 
численних гастролей по СРСР та за кордоном. У 2007 їй присвоєно ім’я Гната 
Почапського. Заслужений працівник культури України.

5 (1877) – 145 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Олександр Загаров (1877-1944) (справжнє прізви-
ще Фессінг Олександр Леонідович), актор, режисер, 
педагог. Мати – Юлія Павлівна Похитонова – рідна сестра 
видатного українського художника І. П. Похитонова. Батько 
Л.О. Фессінг викладав у Єлисаветградському кавалерійському 
училищі, згодом (1898-1923 рр.) – інспектор МХТ, заснованого К. Станіславським 
і В. Немировичем-Данченком. Олександр закінчив Харківське реальне училище, 
навчався на біологічному факультеті Брюссельського університету. У 1895 всту-
пив до Московського філармонійного училища в драматичний клас Немировича-
Данченка. Як актор дебютував у МХТ (1898), з 1901 – викладач філармонійного 
училища. У 1917 здійснив першу постанову п’єси М. Горького «Діти сонця», ви-
конав головну роль ученого Протасова (у першому варіанті п’єси автор дав йому 
прізвище Загаров). З 1917 по 1921 працював в Україні. З 28.11.1918 очолював 
перший український театр незалежної України – Державний драматичний те-
атр, котрий поставив майже всі п’єси Лесі Українки. У 1919 – головний режисер 
Першого державного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. У 1920-1921 – про-
фесор Київського музично-драматичного інституту ім. М.В. Лисенка, автор кни-
ги «Мистецтво актора». У 1921-1927 – в еміграції. Керував Львівським театром 
«Руська бесіда» й Ужгородським театром «Просвіти», викладав у Львівській 
драматичній школі, публікував листи на захист української мови в Західній 
Україні. У 1924 зіграв роль українського селянина в німецькому фільмі «Золотий 
вовк». У 1926 повернувся в Україну, працював у Дніпропетровську. У 1924-1941 
– у театрах РРФСР. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1940).

5 (1922) – 100 років тому народився (м. Єлисаветград) Юзеф 
Янушевич Принцев (справжнє прізвище Пріцкер Йозеф) 
(1922-1989), письменник, драматург, сценарист. У 1948 закінчив 
театральний інститут. Автор пригодницьких романів, п’єс та сце-
наріїв до художніх кінофільмів: «Они были первыми» (1956), «Его 
звали Роберт» (1967), «За облаками – небо» (1973), «Там, за го-
ризонтом» (1975), «Ветер странствий» (1978), «Сицилианская защита» (1980) й ін. Автор 
текстів пісень до фільму «Когда песня не кончается» (1964). 

6 (1937) – 85 років тому народився (с. Липняжка Добровеличківського району) Василь 
Пилипович Єрмоленко, художник декоративно-ужиткового мистецтва, кераміст. 
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У 1966 закінчив Московське вище художньо-промислове училище 
(колишнє Строганівське). Працює в галузі декоративно-прикладно-
го мистецтва (порцеляна). Учасник виставок з 1963. У 1966-1971 – 
художник Барановського фарфорового заводу, з 1973 – Сумського. 
Виготовляє порцелянові й фаянсові вироби: декоративні компози-
ції – «Вітаю щиро» (1984), «На концерті», «Природа і художник» 
(обидві – 1988), «Таїнство Січі» (1991); скульптури – «Гончар» 

(1988), «Біда» (1989), «Про ідеал» (1991); монументальний рельєф «Т.Г. Шевченко та його 
герої» (1990) й ін. Член Національної спілки художників України (1971). Заслужений худож-
ник УРСР (1984). 

7 (1882) – 140 років тому народився (м. Олександрія) Іван 
Олександрович Тищенко (1882-1941), хімік-технолог, 
один з організаторів радянської цукрової промисловості, 
професор (1913). З 1922 по 1929 – ректор Московського 
хіміко-технологічного інституту ім. Д.І. Менделєєва (МХТІ). 
У 1927-1930 – директор Центрального Інституту цукру. Автор 

фундаментальної монографії «Общий метод расчета многокорпусных выпарных 
аппаратов» (1923). Репресований, реабілітований посмертно.

10 (1962) – 60 років тому народився (м. Кіровоград) Павло 
Леонідович Штутман, підприємець, громадський 
діяч, благодійник. У 1984 закінчив Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування. Після служби в 
армії працював на посаді інженера Кіровоградського за-
воду «Гідросила». З 1994 – генеральний директор АТЗТ 
«Гідрокомплект». У 1997 обраний головою ревізійної комі-

сії ВАТ «Гідросила», а через рік – головою наглядової ради. У 2000 отримав другу 
вищу освіту в Міжнародній школі бізнесу за фахом «Економіст». Нині – гене-
ральний директор ЗАТ «Кіровоградська промислова група», а також очолює спо-
стережні ради ЗАТ «Гідросила Груп» та ЗАТ «Ельворті Груп» («Червона Зірка»). 
У 1998-2006 та 2010 – депутат кіровоградських міської та обласної рад. У 2011 
удостоєний Почесної відзнаки «Честь і слава Кіровоградщини». Нагороджений ордена-
ми «За заслуги» ІІІ (2009) і ІІ ст. (2016). Заслужений працівник промисловості 
України (2005). Почесний громадянин м. Кропивницького (2021).

13 (1947) – 75 років тому народилася (м. Кіровоград) Емілія 
Матвіївна Руденко, художниця декоративно-приклад-
ного мистецтва. У 1968 закінчила Одеське художнє училище 
ім. М. Грекова (викладач В. Путейко). Учасниця обласних, 
республіканських і всесоюзних виставок. Член Національної 
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спілки художників України. Автор гобеленів: «Богдан Хмельницький», «Корифеї 
українського театру», «Весна» (1979), «Думи, мої думи» (1984), «Перемога», 
«Лев у клітці» (1980), «Світ книги» (1985), «Лісова пісня» (1989), «Корифеї укра-
їнської сцени» (1982, нині є окрасою Кіровоградського академічного обласно-
го українського музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького) та ін. 
Твори зберігаються в обласному художньому музеї, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, 
театрі ім. М.Л. Кропивницького й інших мистецьких закладах. Лауреат обласної 
премії в галузі декоративного мистецтва ім. Я.В. Паученка (2006). Заслужений 
художник України (2009).

14 (1942) – 80 років тому народився (м. Кіровоград) Василь 
Сильвестрович Босий, хореограф. Випускник СШ № 10. 
У 1972 закінчив педагогічний факультет КДПІ ім. О.С. Пушкіна. 
У славнозвісному танцювальному ансамблі «Ятрань» з 1957. На 
професійній сцені як танцівник з 1962 (до 1968 працював 
у Буковинському народному ансамблі танцю). З 1970 був 
керівником народного танцювального ансамблю «Юність» 
КДПІ ім. О.С. Пушкіна. Згодом працював педагогом ансамблю «Ятрань», був до-
центом КДПУ ім. В.К. Винниченка. Очолював «Ятрань» після виходу на пенсію 
його засновника А. Кривохижі з 1986 по 2002. Постановник танців: «Буковинська 
полька», «Буковинський козак» та ін. Член Національної хореографічної спілки 
України (2005). Заслужений працівник культури УРСР (1974).

18 (1922) – 100 років тому народився (с. Надлак 
Новоархангельського району) Пономаренко Григорій 
Якович (1922-2009), історик, педагог. Учасник Другої 
світової війни. Закінчив Кременчуцьку військову авіаційну 
школу. Після війни – історичний факультет Київського на-
ціонального університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1950 по 1973 
викладав у Донецькому політехнічному інституті, профе-
сор (1972). Доктор історичних наук (1972). З 1975 по 1986 – ректор Донецького 
державного університету. Автор трьох і співавтор 12 колективних монографій, 
150 наукових праць. Засновник наукової школи «Проблеми індустріальної мо-
дернізації Донбасу в 20-30 рр.». З цієї тематики ним підготовлено 5 докторів 
і 35 кандидатів наук. Заслужений працівник вищої школи України, заслужений 
професор Донецького національного університету, прези-
дентський стипендіат (1999). 

18 (1972) – 50 років тому народився (м. Кіровоград) 
Олександр Вікторович Мизенко, футболіст. Перший 
тренер – Олексій Кацман. Амплуа – півзахисник, нападник. 
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Зріст 186 см, вага 83 кг. Вихованець кіровоградського футболу (ДЮСШ «Зірка»). 
Дебютував у складі кіровоградської «Зірки» в 1988, грав за неї (з перервами) до 
2007. Один з кращих бомбардирів ФК «Зірка». У його складі провів 249 матчів, 
забив 39 м’ячів. Двічі з командою (під керівництвом Олександра Іщенка та Юрія 
Коваля) завойовував путівку до вищої ліги. Окрім «Зірки», виступав за команди: 
«ЦСКА (Київ), МФК «Миколаїв», «Шериф» (Тирасполь), «Металург» (Донецьк) 
й ін. Майстер спорту України.

24 (1967) – 55 років тому народився (с. Тишківка 
Новомиргородського району) Володимир Петрович 
Запорожець, художник декоративно-ужиткового 
мистецтва (майстер різьблення на дереві). У 1998 закін-
чив Південноукраїнський державний педагогічний уні-
верситет ім. К.Д. Ушинського в Одесі. Педагог з фаху – 
М.І. Письмиченко. Учасник обласних і всеукраїнських ху-

дожніх виставок від 2001. Мав персональні виставки в Києві (2004), Коломиї 
(Івано-Фр. обл., 2007). Викладав у Вижницькому коледжі прикладного мисте-
цтва (Чернів. обл.), нині працює на кафедрі декоративно-прикладного мисте-
цтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Основні 
твори: «Сувенірний набір «Тубівочка» (2001), «Орнаментальна скринька» (2003), 
«Орнаментальна таріль «Великодня» (2004), свічник «Святковий» (2007), «Гомін 
листопаду» (2008), «Музика трембіт» (2009); скринька «Мальва» (2002); свіч-
ник «Весільний» (2007); баклага «Ритми Карпатських гір» (2009). Вироби збе-
рігаються в Музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття (Чернівці). Член 
Національної спілки художників України (2006). Член спілки дизайнерів України. 
Член Національної спілки народних майстрів України. Лауреат обласної премії 
імені Одарки Киселиці (2014). Література: Запорожець В.П.: Каталог виставки 
творчих робіт. Коломия (2007).

25 (1862) – 160 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Григорій Йосипович Волохін (1862-?), землевлас-
ник, громадський діяч. Мав будинок на вулиці Двірцевій у 
Єлисаветграді, понад 2 тисячі десятин землі в Братолюбівці (с. 
Волохіне) Долинського району. Багато років поспіль обирався глас-
ним Єлисаветградської міської думи. У 1911-1917 та 1919 – єлиса-
ветградський міський голова. У характеристиці про нього сказано: 

«Моральні якості – бездоганні». Товариш (заступник) голови Єлисаветградського 
Товариства сільського господарства, голова Ради старшин Єлисаветградського сіль-
ськогосподарського клубу. Член комітету попечителів Єлисаветградського Благодійного 
Християнського Товариства. Почесний мировий суддя м. Єлисаветграда. Очолював опі-
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кунську раду Єлисаветградської громадської жіночої гімназії, входив до батьківського 
комітету закладу. У 1910 разом з іншими місцевими українофілами пожертвував 
кошти на спорудження пам’ятника Т. Шевченку в Києві.   

25 (1907) – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) Михайло Наумович 
Шполянський (1907-1977), інженер-транспортник. Після 
закінчення середньої школи в рідному місті 1924 року вступив до 
Московського електромашинобудівного інституту. У 1932-1933 
очолював роботи зі створення принципово нового виду 
міського транспорту – тролейбуса. У 1933 в Москві була 
запущена перша тролейбусна лінія. У ті ж роки розгорну-
лось будівництво Московського метрополітену, і Шполянському було доручено у 
надзвичайно стислий термін (за один рік!) організувати розробку і виготовлення 
на заводі «Динамо» всього електрообладнання для перших вагонів. 15.10.1934 
о 20.15 по трасі першої лінії метро від станції «Комсомольська» до станції 
«Сокольники» вирушив перший поїзд Московського метрополітену, машиністом 
якого був інженер М.Н. Шполянський, а пасажирами – партійне керівництво сто-
лиці на чолі з М.С. Хрущовим. З 1935 по 1937 працював у Московському метро-
політені, закладаючи основи технічного обслуговування і ремонту вагонів метро. 
У 1937-1949 – в Управлінні тролейбусного транспорту столиці СРСР. Під його 
керівництвом була розроблена вся нормативна документація, яка регламентує 
правила технічної експлуатації тролейбусів, проєктування тролейбусних ліній 
і депо. З 1953 по 1975 – директор проєктної контори Моселектротранспроєкт, 
на основі якої був створений Науково-дослідний і проєктний інститут місько-
го пасажирського транспорту м. Москви «МосгортрансНИИпроект». З 1956 по 
1969 працював над розробкою автоматизованої системи телеавтоматичного 
управління рухом транспорту – системою «СТАРТ», яка діє й у наш час. Сьогодні 
Шполянського називають «инженером-транспортником поистине энциклопедического 
размаха, охватывающим в своей деятельности все стороны работы городского тран-
спорта». 

26 (1882) – 140 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Іван Васильович Екскузович (1882-1942), театраль-
ний діяч, архітектор. Батьки володіли в Олександрійському 
повіті селом Іванівкою (209 десятин). Був тричі одружений, 
всі дружини були відомими співачками, до того ж дві з 
них – Леоніда Балановська й Марія Коваленко – уродженки 
Єлисаветградщини. У 1909 закінчив архітектурний факультет 
Петербурзького інституту інженерів цивільного будівництва, працював архітек-
тором Петербурга. У 1914-17 – викладач ПІІЦБ. У 1915 спільно з архітектором 
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Постніковим побудував у давньоруському стилі з незвичним шоломоподібним 
куполом Алексія митрополита Московського Святителя церкву в селищі Тайци 
(Гатчинський район). Після революції – керівник державних академічних теа-
трів Москви й Ленінграда. З 1919 – член колегії театрального відділу Наркомату 
освіти (помічник А.В. Луначарського). У 1920-1922 – завідувач підвідділу дер-
жавних театрів Наркомату освіти, завідувач художнього відділу Главнауки. 
З 1929 – уповноважений комітету при ВЦВК з влаштування художніх виставок, 
постійний член Художньої ради академічних театрів. Автор проєктів сценічного 
влаштування театрів Архангельська, Ашхабада, Мінська, Харкова, Ростова-на-
Дону. У співавторстві з Луначарським підготував книгу «Московский Большой 
театр. 1825-1925. Альбом» (1925). Автор першої в Росії книги, присвяченої тех-
ніці театральної сцени (1930). Помер у блокадному Ленінграді. Похований на 
Смоленському православному кладовищі. 

28 (1952) – 70 років тому народилася (м. Євпаторія) Любов 
Григорівна Кир’янова, живописець і педагог. Дружина 
художника Володимира Кир’янова. У 1972 закінчила Кримське 
художнє училище (викладачі Л. Лабенок, І. Харабаріна). 
З 1977 працює у Кіровоградській дитячій художній школі (ви-
кладач, заступник директора). Перевагу віддає жанру репрезен-
тативного портрету. Виконала близько 30 портретів представни-

ків творчої інтелігенції Кіровограда. Пише ікони для місцевих храмів. Учасниця бага-
тьох виставок. Автор картин: «Друзі» (1978), «Автопортрет із сином» (1984), 
«Сімейний портрет» (1986), «Листопад» (1992), «Свійські тварини» (1993) й ін. 
Член Національної спілки художників України.

28 (1962) – 60 років тому народився (м. Житомир) 
Олександр Ігорович Охапкін, іконописець, пе-
дагог. Закінчив Олександрійську дитячу художню школу, 
Дніпропетровське художнє училище (1982) та Київський 
художній інститут (майстерня В. Шаталіна) (1990). З 1993 
– викладач Олександрійської ДХШ. Працює в галузі станко-
вого малярства. У його творах талановито синтезують-

ся традиційні техніки стародавнього іконопису й сучасного виконання, такий 
стиль називають творчою іконою, поставленою на національну основу. У Києві 
влаштовано понад 30 персональних виставок. Персональна виставка відбулася 
в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї (2001). Написав ікони для Собору 
Св. Юра (Львів), Свято-Миколаївської церкви на Аскольдовій могилі, української 
церкви Св. Володимира (Париж) й ін. Мистецтвознавці називають творчість 
Олександра Охапкіна «релігійною поезією у фарбах». Академік Д. Степовик: 
«Дуже миле мистецтво, повне любові до Бога і України, ніжного почуття віри. 
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Використовуючи елементи ікони, Охапкін вводить вічне і неземне випромінюван-
ня Духу на сучасність». Заслужений художник України (2016).

31 (1932) – 90 років тому народився (м. Златопіль) 
Володимир Іванович Нечуйвітер, скульптор. 
У 1958 закінчив Київський художній інститут, де навчався в 
майстерні М. Лисенка. Працює в галузі станкової та мону-
ментальної пластики. Автор творів: «Нескорена» (оргскло, 
1958), «Монтажники», «На панщині» (1964, обидві – гіпс 
тонований), пам’ятників: на місці розстрілу мирних жите-
лів, хутір Довжик біля Житомира (1983); О. Пархоменку, м. Житомир (1987), 
Т. Шевченку, с. Кодня (1990), меморіальної дошки на будинку-музеї С.П. 
Корольова в Житомирі (граніт, 1971) й ін. Живе й працює в Житомирі. Член 
НСХУ (1964). Заслужений художник України (1997). 
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2 (1812) – 210 років тому народився Євген Павлович 
Гребінка (1812-1848), письменник. Батько служив 
у Єлисаветградському гусарському полку. Вихованець 
Ніжинської гімназії вищих наук. З 1834 жив у Петербурзі, 
викладав у Другому кадетському корпусі й Дворянському 
полку. У себе вдома організував літературно-мистецький 
гурток, завсідником якого став юний Т. Шевченко. Сприяв 

його самоосвіті, був причетний до викупу з неволі, а також залучив до участі 
у своєму альманасі «Ластівка» (1841), допомагав йому видавати «Кобзар» 
(1840). Поет присвятив Гребінці вірш «Перебендя». Євген Гребінка – автор всес-
вітньо відомого романсу «Очи черные». У Єлисаветграді побував навесні 1843: 
гостював у брата Аполлона (1817-?), який служив тут у Кірасирському Її Імператорської 
Високості Великої Княгині Олени Павлівни полку. Родичі письменника (тітка з родиною) 
були поміщиками в Бобринецькому повіті. Неодноразово бував у Єлисаветграді батько 
письменника Гребінка Павло Іванович.

2 (1897) – 125 років тому народився (м. Єлисаветград) Арго 
(справжнє прізвище Гольденберг Абрам Маркович) 
(1897-1968), поет, сатирик, драматург, перекладач. Батько 
Марко Абрамович Гольденберг (1862-1912) – власник друкарні 
на вулиці Івановській. Випускник Єлисаветградської гімназії 1914, 
відвідував аматорський театральний гурток С. Марцинковського 
при робітничому клубі заводу Ельворті. Дебютував як поет у 1915 

на сторінках газети «Елисаветградские новости». Рідний брат поета Якова Галицького; 
двоюрідний – відомого поета, також уродженця Єлисаветграда Марка Тарловського. 
Перша збірка поезій «Старая Англия» з’явилася друком у 1919. У 1920 в спі-
вавторстві з братом Я. Галицьким написав п’єсу «Еврейский анекдот». У 1925 
підготував книгу «Політична пародія», яка була заборонена. Автор комедій 
«Трибунал» (1930), «Человек без имени» (1940), збірки сатиричних віршів 
«Литература и окрестности» (1933), збірник перекладів «Из зарубежных поэтов» 
(1958), збірки нарисів і спогадів «Звучит слово...» (1962) й ін. Постійний автор 
сатиричного журналу «Крокодил» (з початку його існування). Популярність 
мали «Сатирические очерки по истории русской литературы» (1939) й оперета 
«Жирофле-Жирофля» в Камерному театрі (автор лібрето). У мемуарній книзі 
В. Катаєва «Алмазный мой венец» виведений під прізвиськом «Большой остряк».

2 (1897) – 125 років тому народився (м. Єлисаветград) Іссахар-Бер (Захар) 
Рибак (1897-1935), живописець і графік. Батько загинув у 1905 під час єврейсько-

2

2



59

Пам’ятні дати лютого

го погрому в Єлисаветграді. З 1907 навчався у Ф.С. Козачинського, 
відвідуючи Вечірні Рисувальні Класи при Єлисаветградському 
земському реальному училищі. З 1911 – у Київській художній 
школі, досліджував єврейську культуру й фольклор. У 1917-
1919 працював декоратором єврейського театру в Києві, 
опублікував у журналі «Ойфінг» («Схід») програмну стат-
тю «Шляхи єврейського живопису». Створив серію картин на тему єврейських 
погромів в Україні. З 1921 працює в Берліні, пише портрети, пейзажі, жанрові 
сценки з життя єврейської провінції. З 1926 – у Парижі, регулярно виставляється 
в Салонах (1927-1935). Влаштував п’ять персональних виставок у паризьких га-
лереях (1928-1933), у Лондоні й Кембриджі (1935). Виконав декілька скульптур 
для музею кераміки в Севрі. Меморіальний комітет заснував шість стипендій 
його імені для творчих поїздок єврейських художників. У 1962 вдова відкрила 
в Ізраїлі в місті Батям художній музей «Дім Рибака» (живопис і кераміка).

2 (1897) – 125 років тому народився (м. Новоархангельськ) 
Євген Филимонович Маланюк (1897-1968), поет, 
культуролог, історіософ. Закінчив Єлисаветградське земське 
реальне училище (1914), Київське військове училище (1916). 
Учасник визвольних змагань доби УНР. З 1921 – в емігра-
ції (Польща, Чехословаччина, Німеччина, США). Закінчив 
Подебрадську господарську академію (1928). В юності за-
робляв репетиторством, викладав словесність у Варшавській православній се-
мінарії, читав лекції в Українській папській малій семінарії. Автор 20 поетичних 
збірок, есе й літературно-критичних праць. У Новоархангельську споруджено пам’ят-
ник, у Кіровограді названо вулицю, обласною радою та облдержадміністрацією заснова-
но премію ім. Є.Ф. Маланюка. Рідний край називав Степовою Елладою. Представлений 
в антології «Украина. Русская поэзия. ХХ век» (2007).

3 (1857) – 165 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Олександр Андрійович Достоєвський (1857-1894), 
лікар. Батько Андрій Михайлович Достоєвський (1825-1897) – 
молодший брат геніального російського письменника Федора 
Достоєвського – працював у Єлисаветграді міським архітекто-
ром у 1849-1858 рр. Одружився з уродженкою міста Домнікою 
Федорченко (1825-1887). У 1881 Олександр Достоєвський за-
кінчив Санкт-Петербурзьку медико-хірургічну академію. Стажувався в Німеччині 
(1885), де світ побачили статті «О строении передней доли гипофиза», «О стро-
ении ресничного тела и радужной оболочки у млекопитающих» й ін. Доктор 
медицини (1884), з 1888 – приват-доцент кафедри гістології та ембріології 
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Військово-медичної академії у Петербурзі. Наукові праці 
друкувалися в «Русской медицине», «Враче» и «Военно-
медицинском сборнике». У некролозі професора ака-
демії і голови товариства анатомії та антропології при 
ВМА Івана Шавловського зазначено: «…Обладая, кроме 
необыкновенного технического таланта, еще и необык-
новенным трудолюбием, покойный оставил кафедре 
гистологии громадное собрание превосходных препаратов». Похований на 
Смоленському православному кладовищі в Санкт-Петербурзі поруч з могилами 
батька й брата Андрія Андрійовича.

5 (1922) – 100 років тому народився (с. Попельнасте 
Олександрійського району) Григорій Герасимович 
Аврахов (1922-2007), літературознавець, текстолог. 
Учасник Другої світової війни. У 1951 закінчив Криворізький 
педагогічний інститут. Кандидат педагогічних наук (1958). 
Працював у Черкаському (1956-1964) й Ніжинському (1965-
1969) педінститутах: завідувач кафедри української літе-

ратури, декан філологічного факультету. У 1971-1973 – проректор Київського 
інституту культури. З 1992 викладав літературу в Київському інституті удоско-
налення учителів. За передачу до Чехословаччини фотокопії праці І. Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» звільнений з посади із забороною викла-
дати у вищих навчальних закладах і друкуватися; було відхилено вже рекомен-
довану до захисту докторську дисертацію про творчість Лесі Українки. Редактор 
і автор коментарів 2-томного видання «Леся Українка. Твори» (1970) і багатьох 
інших праць про геніальну українську письменницю.

7 (1847) – 175 років тому народився (м. Київ) Олександр 
Олександрович Русов (1847-1915), етнограф, фоль-
клорист, громадський діяч, статистик. Закінчив істори-
ко-філологічний факультет Київського університету (1868). 
Вчителював у Златопільській гімназії; досліджував фоль-
клор, працював у сфері етнографії та видавничої справи. 
Започаткував земську статистику в Україні, створив україн-

ську школу статистики. З 1882 – член Херсонського губернського статистичного 
комітету. У 1883 з дружиною Софією Русовою оселився в Єлисаветграді для прове-
дення оціночно-статистичної роботи. Брав участь у гуртку Єлисаветградської Громади 
О. Михалевича. Для літературно-мистецького та громадсько-політичного альманаху 
«Степ», підготовленого єлисаветградськими літераторами-громадівцями, написав стат-
тю «Обласні начала земської статистики» (1885). Автор «Описания Черниговської 
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губернии» (у 2-х томах, 1898-1899) й інших, зокрема самобутньої праці «Кобзарь 
Вересай, его музыка, песни и думы, исполняемые им». Спільно з М. Лисенком 
поставив оперу «Різдвяна ніч», де зіграв роль Вакули.

9 (1892) – 130 років тому народився (с. Скалева нині 
Новоархангельського району) Іван Степанович Мазур 
(1892-1977), лікар-офтальмолог. Закінчив двокласне міністер-
ське училище в Новоархангельську (1906), військово-фельд-
шерську школу в Києві (1910), Київський медичний інститут 
(1922). Працював військовим фельдшером у царській армії 
(1910-1917), лікарем офтальмологічної клініки Київського 
медичного інституту, у лікувальних установах Червоного Хреста (1924-1930), за-
відувачем офтальмологічного відділення Тульчинської окружної лікарні (1931-
1934), під час Другої світової війни – лікарем у військових шпиталях. З 1945 по 
1973 працював завідувачем офтальмологічного відділення Тернопільської об-
ласної лікарні. Заслужений лікар УРСР (1956). На лікування до Мазура, якого на-
зивали «тернопільським Філатовим», приїжджали хворі з усіх куточків України, 
а також із-за кордону. Серед них – відомий поет В. Сосюра, який присвятив ліка-
рю Мазуру вірш «Чарівник»:

Він одкриває людям душ віконця,
Тим, хто в житті іще не бачив сонця,
Чи в кого хворість відібрала зір…
Ножем хірурга, чарівним, чудесним,
Він людям поверта і сонце, й зорі, й весни…

12 (1932) – 90 років тому народився (м. Київ) Євген 
Гаврилович Кібкало (1932-2003), оперний співак (ба-
ритон). Дитинство пройшло в Знам’янці. Закінчив Знам’янську 
середню школу № 3; виступав у шкільному хорі, де в нього й ви-
явили унікальний голос (як тоді думали – бас). Вокальну освіту 
здобув у Московській консерваторії (1956). У 1956-1976 – 
соліст Великого театру СРСР, народний артист РРФСР 
(1970). У 1963 стажувався у міланському театрі «Ла Скала». Володів голо-
сом м’якого й теплого тембру, вирізнявся драматичним талантом. Озвучував 
роль Онегіна у фільмі-опері режисера Тихомирова. Виконував головні партії 
А. Болконського й О. Маресьєва в операх Прокоф’єва «Війна і мир» і «Повість про 
справжню людину». Багато працював у жанрі радянської пісні, де досяг величез-
ної популярності; романси в його виконанні й дотепер вважаються еталонними 
для співаків. Після втрати в 1976 голосу керував оперною трупою Московського 
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музичного театру ім. Станіславського і Немировича-Данченка. З 1979 по 2003 
викладав у Московській консерваторії. Народний артист СРСР.

12 (1947) – 75 років тому народилася (м. Лієпая, Латвія) 
Людмила Іванівна Сараскіна, літературозна-
вець, письменник. У 1965 із золотою медаллю закінчила 
Кіровоградську СШ № 24, 1969 – з відзнакою філологічний фа-
культет Кіровоградського державного педагогічного інституту 
ім. О.С. Пушкіна. З 1969 по 1972 працювала на кафедрі російської 
літератури КДПІ. У 1973-1976 викладала в Московському 

педагогічному інституті. Кандидат філологічних наук (1976). З 1976 працює в 
Інституті художньої освіти Російської академії освіти (раніше Інститут худож-
нього виховання АПН СРСР). З 1996 – провідний науковий співробітник. Член 
Спілки російських письменників (1992). Доктор філологічних наук (1993). Автор 
книжок: «Бесы: роман-предупреждение» (1990), «Возлюбленная Достоевского 
Аполлинария Суслова: Биография в письмах, документах, материалах» (1994), 
«Граф Румянцев и его время» (2003), «Достоевский в созвучиях и притяжениях: 
от Пушкина до Солженицына» (2006), «Солженицын» (в серии ЖЗЛ, 2008) й ін. 
У 1986-2004 рр. читала курс лекцій про творчість Ф. Достоєвського в універ-
ситетах США, Польщі, Данії, Японії. Член журі літературної премії Олександра 
Солженіцина (з 1997).

12 (1947) – 75 років тому народився (м. Новогеоргіївськ) 
Олександр Григорович Румянцев, лікар-педіатр. 
У 1964 закінчив із золотою медаллю Кіровоградську СШ № 30, 
що на Кущівці. До 16 років мав прізвище батька – Мордухович, 
а коли отримував паспорт, то змінив його на материне – Румянцев. 
У 1971 закінчив педіатричний факультет 2-го Московського 

медичного інституту. Автор понад 650 наукових праць. Академік Російської 
академії наук (РАН) (2013), з 2017 – член Президії РАН. Доктор медичних наук 
(1984), професор (1987). Підготував 70 докторів та 128 кандидатів медичних 
наук. Нині – один з найавторитетніших у світі лікарів-педіатрів. З 1987 по 1991 
був головним гематологом Міністерства охорони здоров’я СРСР. У 1991-2018 
– президент Федерального державного бюджетного закладу «Національний 
медичний дослідницький центр дитячої гематології, онкології та іммунології 
ім. Дмитра Рогачова Міністерства охорони здоров’я Росії». У 2003 році став 
лауреатом Національної премії «Призвание», визнаний кращим лікарем Росії в 
номінації «За створення нового напряму в медицині» й розробку нового міжна-
родного протоколу лікування раку крові в дітей.
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13 (1907) – 115 років тому народився (с. Петроострів 
Новомиргородського району) Євген Юхимович 
Поповкін (1907-1968), письменник. Жив і працював у 
Новомиргороді, з 1923 по 1928 – у Зінов’євському окружкомі ком-
сомолу, друкувався в місцевих газетах. Закінчив Московський 
університет (1931). Очолював Кримську письменницьку 
організацію, був головним редактором журналу «Москва» (1958-1968). Саме 
в цьому часописі (1966, № 12 і 1967, № 1) вперше був надрукований знаменитий 
роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» Найперше завдяки цьому мужньо-
му вчинку Поповкін назавжди залишиться в історії літератури. Автор книжок: 
«Висока вода» (1940), дилогії «Сім’я Рубанюків» (1947-1951), роману «Таврида» 
й інших творів. Лауреат Державної премії СРСР (1952). Твори виходили в 3-х 
томах у Москві (1976-1977). На його честь названо вулицю в Сімферополі.

13 (1907) – 115 років тому народився (с. Завадівка побли-
зу Єлисаветграда) Віктор Маркіянович Савін (1907-
1971), художник. У 1924-1927 навчався в Харківському 
художньому інституті в С. Проскурова й О. Кокеля, з 1927 
по 1929 – у живописній студії при Центральному будинку 
мистецтв у Ленінграді у Ю. Чепцова й І. Бродського. Учасник 
республіканських, всесоюзних і зарубіжних виставок – з 
1932. Працював у галузі станкового живопису й книжкової графіки. Викладав 
в Українському поліграфічному інституті (Харків-Львів), доцент (1939). Твори: 
«Кармалюк» (1937), «Т.Г. Шевченко» (1939), «У рабство» (1947), «Наші дівча-
та» (1967) й ін. Твори зберігаються у Львівському музеї українського мистецтва, 
Харківському художньому музеї й ін. Декілька робіт зберігається й у Кіровоградському 
меморіальному музеї М.Л. Кропивницького. Похований на Личаківському цвинтарі 
у Львові. Член Спілки художників СРСР. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1964).

14 (1937) – 85 років тому народився (м. Новоград-Волинський 
Житомирської області) Анатолій Ілліч Кохан (1937-
2012), лікар, краєзнавець. У 1960 закінчив Харківський 
медичний інститут. З 1963 працював в Олександрії педіатром 
3-ї міської лікарні, викладачем медичного училища (1970-1972), 
заступником головного лікаря дитячої лікарні (1972-1981). З 1981 
– у Центральній районній лікарні районним педіатром, заступни-
ком головного лікаря з охорони материнства і дитинства, лікарем-методистом. Кандидат 
медичних наук (1980). Дослідник історії Олександрійського району, автор багатьох 
статей краєзнавчої тематики, путівника «Александрия» (1986), книги-реквієму «Евреи 
Александрии» (2004), «Стара Олександрія в листівках і фотографіях» (у співавтор., 2007). 
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У Державному архіві Кіровоградської області сформовано особовий фонд А.І. Кохана. 
Лауреат обласної краєзнавчої премії ім. В.М. Ястребова (2007). Почесний громадянин м. 
Олександрії (2010). У 2015 побачила світ книжка «Анатолій Кохан. Лікар. Краєзнавець. 
Журналіст». В Олександрії засновано журналістську нагороду імені Анатолія Кохана за 
кращі публікації краєзнавчої тематики.

14 (1952) – 70 років тому народилася (м. Горлівка Донецької 
області) Валентина Іванівна Дронова, акторка. 
Закінчила Дніпропетровське театральне училище (1970). 
Працювала в Кіровоградському обласному українському музич-
но-драматичному театрі ім. М.Л. Кропивницького в 1970-1989 рр. 
Кращі ролі: Аза («Лиха доля» М. Старицького), Галинка 
(«Срібна павутина» О. Коломийця), Адела («Дім Бернарди 

Альби» Ф. Гарсіа  Лорки), Титарівна (однойменна п’єса М. Кропивницького), Клава 
(«Дикий ангел» О. Коломийця), Варка («Дума про Британку» Ю. Яновського) й ін. 
З 1990 працює у Херсонському театрі. Заслужена артистка УРСР (1979).

14 (1952) – 70 років тому народилася (Львівщина) 
Наталія Павлівна Федоренко, художниця деко-
ративно-ужиткового мистецтва. Закінчила відділ худож-
нього текстилю Львівського інституту прикладного й де-
коративного мистецтва (викладачі М. Токар, І. Боднар). 
Працює у галузі монументально-декоративного текстилю 
в Кіровограді. У шлюбі з художником А.М. Дворським. 

Визнаний майстер батика. Учасниця багатьох обласних і республіканських 
виставок. Мала персональні виставки у Львові, Кіровограді й Києві. Член 
Національної спілки художників України. Твори зберігаються в багатьох му-
зеях України й приватних зібраннях України, Росії, Польщі, Великої Британії, 
Канади. Основні роботи: «Сонячна енергія» (1986), «Чумацьким шляхом» 1986), 
«Пробудження» (1988), «Над містом» (1986), «Відлуння часу» (серія «Епос 
богів», 1992) й ін. Лауреат обласної премії ім. Я.В. Паученка в галузі декоративно-
ужиткового мистецтва (2003). Заслужений художник України (2001).

14 (1952) – 70 років від дня народження (с. Свірневе 
Голованівського району) Олександр Михайлович 
Довгань, лікар-кардіохірург. У 1980 закінчив Київський 
медичний інститут. Відтоді працює у галузі серцево-
судинної хірургії, спеціалізується на дитячій кардіохірургії. 
Доктор медичних наук (2002). Провідний науковий спів-
робітник Інституту серцево-судинної хірургії АМН України, 
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професор. Провідний хірург відділення хірургічних методів лікування вродже-
них вад серця. Володіє технікою виконання найскладніших оперативних втру-
чань. Одним з перших в Україні почав провадити хірургічне лікування хворих з 
одношлуночковим серцем. Працював за кордоном. Член Європейської асоціації 
кардіоторакальних хірургів. Автор 92 наукових публікацій та одного винаходу.

15 (1952) – 70 років тому народився (с. Кальниболота 
Новоархангельського району) Валерій Павлович 
М’ятович, журналіст, письменник, громадський діяч. 
Випускник Хмелівської середньої школи (1969). У 1975 
закінчив юридичний факультет Одеського університету. 
Працював редактором районних газет (Любашівка Одеської 
області, Кіровоградський район Кіровоградської області), 
у 1986-1990 рр. – завідувач відділу обласної газети «Кіровоградська правда». 
З листопада 1990 в. о., а з січня 1991 по серпень 2010 року – головний редак-
тор газети обласної державної адміністрації та обласної ради «Народне слово». 
Видавав додатки до неї: історико-краєзнавчий «Єлисавет», для жінок «Наталі», 
інформаційно-розважальний і пізнавальний тижневик «Чому?». Заснував що-
річну премію ім. В.К. Винниченка газети «Народне слово» за кращі публікації 
державницького спрямування, за особистий внесок у розбудову Української 
держави. Організував друкарню газети «Народне слово», в якій видано де-
сятки книжок місцевих авторів. Був обраний депутатом обласної ради (2006). 
У 2008 ініціював відкриття в приміщенні редакції першого на Кіровоградщині 
магазину «Українська книга» (проіснував до 2012). З 2006 – головний редак-
тор Всеукраїнського часопису «Хобі», був засновником і видавцем газет «Наш 
бізнес», «Нова газета» й ін. У 2015 заснував газету «З перших уст». Лауреат 
обласної журналістської премії (2009). Заслужений журналіст України (1997). 
Автор сатирично-гумористичного роману «Номенклатурний Декамерон» (2016) 
про «останнього сталініста» та його амурні пригоди, написаного на місцевому 
матеріалі. Член Національної спілки письменників України (2020).

18 (1857) – 165 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Петро Iзраїльович Габе (1857-1927), журналіст, гро-
мадський діяч, землевласник, перший болгарський фер-
мер. Рятуючись від переслідувань за революційну діяль-
ність, у 1884 емігрував до Болгарії. В історію Болгарії увій-
шов передусім як людина, що створила перше й найбільше 
в країні в провінції Добруджа фермерське господарство 
американського зразка. Батько знаменитої поетеси, класика болгарської літера-
тури Дори Габе (1886-1983).
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19 (1902) – 120 років тому народився (с. Дмитрівка 
Знам’янського району) Яків Веніамінович Дашевський 
(1902-1987), інженер-металург, один із засновників вітчиз-
няної промисловості феросплавів. Керівник будівництва й 
перший директор Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ). 
До війни працював головним інженером ЗЗФ. Під час 
Другої світової війни – на Новокузнецькому металургійно-

му комбінаті, куди було евакуйовано значну частину обладнання із Запоріжжя. 
Після звільнення Запоріжжя в 1944 повернувся на завод директором, у 1950 за 
«ігнорування лінії партії» був знятий з посади і репресований. Покарання відбу-
вав на Кузнецькому заводі феросплавів у Сибіру, до виходу на пенсію працював 
начальником металургійної лабораторії. Нагороджений орденами Леніна (1935), 
Трудового Червоного Прапора (1943) й ін. На прохідній Запорізького заводу фе-
росплавів встановлено меморіальну дошку. Син Веніамін Якович Дашевський 
за прикладом батька став відомим ученим-металургом: доктор технічних наук, 
професор Інституту металургії і матеріалознавства ім. Байкова РАН.

20 (1962) – 60 років тому народився (м. Кіровоград) 
Геннадій Вікторович Гребньов (псевдонім Віктор 
Орлі), французький художник українського походження 
(живопис, кераміка). У 1983 закінчив філологічний факуль-
тет Кіровоградського державного педагогічного інституту 
ім. О.С. Пушкіна. Друкувався в часописі місцевих літера-
торів «Вежа», зокрема опублікував есе «Дивоквіти Сергія 

Шаповалова» (1996) про творчість кіровоградського живописця, якого вважає 
своїм учителем. З 2004 живе й працює у Франції (м. Марсель), де втілює в життя 
авторський проєкт «Під сонцем Провансу»: серії картин «Альпи», «Старий порт», 
«Квіти Провансу», «Марсель під снігом» й ін. Творчість Віктора Орлі вражає роз-
маїттям тематики і стильових планів: натюрморт, пейзаж, романтичні, симво-
лічно-абстрактні сюжети. Роботи митця експонувалися на багатьох виставках 
(понад 30) у Франції, Україні, Росії, зберігаються в приватних колекціях Франції, 
Італії, Голландії, України, Росії, Польщі. Часто відвідує рідне місто. Декілька тво-
рів подарував обласному художньому музею та художньо-меморіальному му-
зею О.О. Осмьоркіна. З 2015 – власник картинної галереї «Салон де Прованс» 
у Марселі.

21 (1877) – 145 років тому народився (м. Єлисаветград) Наум Ісакович 
Пруслін (1877-1943), композитор, диригент. У 1919 закінчив Київську консер-
ваторію з класу композиції в Р. Глієра. Був завідувачем музичної частини Першого 
театру Української Радянської Республіки ім. Т.Г. Шевченка, театру «Березіль». 
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З 1924 працював в Українському драматичному театрі імені 
І.Я. Франка. Твори: оперета «Вій»; для симфонічного орке-
стру – сюїта, скерцо; соната для скрипки з фортепіано, сона-
та для фортепіано; романси, музика до театральних вистав. 
Автор музики до фільму-вистави «Украдене щастя» (1952), 
постанову якого здійснив уродженець Єлисаветградщини 
Гнат Юра. Заслужений артист УРСР (1940).

21 (1912) – 110 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Федір Минович Корнєв (1912-1993), кінооператор. 
У 1934 закінчив операторський факультет Київського ін-
ституту кінематографії. У 1934-1939 працював на Київській 
студії художніх фільмів, де зняв кінокартини «Наталка-
Полтавка» (1936, у співавтор. з Г. Хімченком), «Українські 
пісні на екрані» (1936). Учасник Другої світової війни. З 1944 працював на студії 
«Київнаукфільм», де зняв близько 50 науково-популярних і навчальних стрічок.

21 (1897) – 125 років тому народилася (м. Єлисаветград) 
Віра Євгенівна Гар (1897-1942), бібліотекар. Мати – 
сільська вчителька. Дівчину удочерив єлисаветградський зем-
ський лікар Євген Лук’янович Гар (1862-1913). Початкову освіту 
здобувала в Одесі та Єлисаветграді. У 1914 році закінчила 
Київське комерційне училище. У 1916 почала працювати 
в Головному комітеті Всеросійського земського союзу в 
Москві. У березні 1917 вступила в партію есерів. У 1918-1919 була секретарем 
Тульської губернської експедиції ЧК з продовольства, працювала інструктором 
Наркомпроду України. У 1920 вступила в РКП(б). У 1920-1921 рр. – секретар 
Алтайського губпродкому. З 1921 по 1924 навчалась на економічному факульте-
ті Петроградського університету. З 1925 по 1934 працювала в редакції «Красной 
газеты»: інструктор відділу фабрик і заводів, літературний співробітник, заві-
дувач відділу. З 1934 по 1936 – голова об’єднаного профкому. У 1936-1937 – за-
відувач редакції журналу «Костер». З 1937 по 1941 працювала в Ленінградській 
публічній бібліотеці: бібліотекар 1-го розряду; помічник завідувача російсько-
го фонду, головний бібліотекар, завідувач журнального відділення, завідувач 
бібліотечних курсів Публічної бібліотеки й керівник всієї системи підвищення 
кваліфікації співробітників бібліотеки. Померла під час блокади. Включена в 
біографічний тритомний словник «Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры».

23 (1847) – 175 років тому народився (м. Єлисаветград) Микола Ізотович 
Непринцев (1847-1930), військовий топограф. Після закінчення військово-
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топографічного училища в Санкт-Петербурзі з 1865 служив 
у військово-топографічному відділі Кавказького військово-
го округу. У 1872-1873 в складі Мангишлакського загону 
брав участь у Великому Хівинському поході, отримав чин ге-
нерал-майора, був нагороджений орденом Святого Георгія 
та медаллю «За Хивинский поход». У 1874 опублікував нау-
кову працю «Топографическое описание путей, пройденных 

Мангышлакским отрядом при движении в Хиве и обратно в 1873 г.», за яку був 
обраний членом Імператорського російського географічного товариства. У 1874 
був переведений у Тифліс (так до 1936 року офіційно називалася столиця Грузії), 
на посаду начальника топографічного управління Північно-Кавказької залізниці. 
У 1876 одружився з уродженкою Тбілісі, домогосподаркою Анною Смирновою, 
заснувавши в Грузії династію видатних творчих особистостей. У 1875 за заслуги 
перед Росією імператор Олександр ІІ особисто вручив Непринцеву кишеньковий 
золотий годинник. Після 1917 продовжив службу у Військово-топографічному 
відділі Республіки Грузія, а після втрати нею незалежності був зарахований у 
Корпус військових топографів Червоної Армії укладачем карт топографо-кар-
тографічної частини Окремої Кавказької армії. У 1923 році був звільнений зі 
служби. Захоплювався живописом, написав автопортрет і декілька пейзажів. 
Син Михайло Миколайович Непринцев (1877-1962) став одним з найвідоміших 
грузинських архітекторів першої половини ХХ століття. Старший онук Микола 
Михайлович Непринцев (1903-1984) також став талановитим зодчим, автором 
проєктів багатьох будинків і споруд у Тбілісі. Справжнім шедевром архітектури 
є будівля стаціонарного цирку на площі Героїв у столиці Грузії (1940), визнаного 
одним з кращих у світі. Однак найзнаменитішим з династії Непринцевих суди-
лося стати його молодшому онуку Юрію Михайловичу Непринцеву (1909-1996): 
народний художник СРСР (1965), дійсний член Академії мистецтв СРСР (1970), 
лауреат Державної премії СРСР (1952) за картину «Василь Тьоркін. Відпочинок 
після бою», яку визнано шедевром радянського образотворчого мистецтва.

23 (1897) – 125 років тому народився (містечко Братолюбівка 
Олександрійського повіту, нині село Долинського району) 
Мордехай Намір (Немировський) (1897-1975), 
політичний і громадський діяч. На початку 1920-х років 
навчався в Одеському університеті. За приналежність до 
сіоністської організації «Поалей Ціон» був заарештований 
і засланий до Сибіру. З 1924 жив в Ізраїлі. У 1926-1929 – 

секретар руху «Ахдут на Авода». У 1929-1936 очолював статистичний відділ 
Гістадрута. У 1936-1943 – генеральний секретар робітничої Ради Тель-Авіва. 
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У 1940 був заарештований британською владою за організацію демонстрації 
проти антиєврейської політики. Під час Другої світової війни займався мобіліза-
цією євреїв у британську армію. У 1947-1949 – член Верховного командування 
Гагани. Після створення держави Ізраїль – на дипломатичній роботі в Болгарії, 
Чехословаччині, Румунії. Радник Г. Меїр у період становлення дипломатичних 
відносин з СРСР, у 1949-1950 – посол Ізраїлю в СРСР. З 1951 – депутат Кнесета. 
У 1951-1955 – Генеральний секретар Гістадрута (профспілка). З 1956 по 1959 
– міністр праці Ізраїлю. У 1959-1969 – мер Тель-Авіва. Голова опікунської ради 
Тель-Авівського університету. Автор праць з економіки, статистики, проблем ро-
бітничого руху, мемуарів «Ізраїльська місія у Москві» (1971). У 1975 Асоціацією 
профспілок Ізраїлю (Гістадрутом) заснована престижна «Наміровська премія» 
на честь генерального секретаря Гістадрута. 

24 (1947) – 75 років тому народився (м. Кіровоград) 
Валерій Михайлович Кальченко, державний і гро-
мадський діяч. Навчався в Кіровоградській СШ № 7. Закінчив 
будівельний технікум у Кіровограді (1967) й Одеський інженер-
но-будівельний інститут (1976). У 1970-1990 рр. працював 
у будівельних організаціях області й півночі Росії. У 1986-
1990 – головний інженер об’єднання «Кіровоградагробуд». З 1994 
по 1996 – заступник голови Кіровоградського облвиконкому й заступник голови облас-
ної ради. Був першим керівником Міністерства з надзвичайних ситуацій України 
(з 1996), створеного на основі штабу цивільної оборони й Мінчорнобиля. Очолював 
Кіровоградську обласну державну адміністрацію, був міським головою м. Кіровограда. 
Народний депутат України декількох скликань (з 2007). Нагороджений медал-
лю Міжнародної організації цивільної оборони (1999), орденом «За заслуги» 
III (серпень 1998), II (жовтень 1999) та I ступенів (грудень 2011), але від остан-
нього відмовився.

25 (1902) – 120 років тому народився (с. Хащувате 
Гайворонського району) Олексій Іванович Повстенко 
(1902-1973), мистецтвознавець, архітектор. Навчався у 
Волинському індустріальному політехнікумі, закінчив ас-
пірантуру при НДІ промислового будівництва в Харкові. 
Викладав у Харківському інженерно-будівельному інсти-
туті. За його проєктами побудовано багато закладів освіти 
й культури в 10 містах України. У 1935 був запрошений до Києва в Наркомат 
освіти України; завідував кабінетом архітектури, відділом підвищення кваліфі-
кації архітекторів при творчій спілці. У 1941-1943 був директором Софіївського 
заповідника. Видав низку праць: «Будівельна справа» (1931), «Проєкти шкіл» 
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(1932), «Архітектурні роботи Т.Г. Шевченка» (1939), «Словник архітектурних тер-
мінів» й ін. Після Другої світової війни – в еміграції, діяч української діаспори: 
професор, академік Української вільної академії наук у США. Працював в архі-
тектурному відділі Капітолія у Вашингтоні. Виконав проєкт добудови Капітолія, 
зокрема центральної ротонди першого поверху, виставкових стендів Бібліотеки 
Конгресу США й ін. У Парижі в 1956 спроєктував храм св. Симона, співавтор 
проєкту собору Пресвятої Трійці у Вінніпезі. У США видав книгу «Золотоверхий 
Київ», монографію про собор Св. Софії й ін. У 2006 в с. Хащуватому на приміщенні 
сільського будинку культури відкрито меморіальну дошку на честь земляка.

25 (1907) – 115 років тому народився (м. Знам’янка) Леонід 
Опанасович Писаренко (1907-1979), театральний ху-
дожник. В юні роки працював помічником слюсаря, а перші мис-
тецькі кроки були пов’язані з малюванням плакатів для клубів. 
У 1931-1936 навчався в Харківському художньому інсти-
туті в професорів О.В. Хвостенка-Хвостова і Б.В. Косарєва. 
Оформлював вистави в Харківському театрі юного глядача. 

Учасник Другої світової війни. Гвардії майор бронетанкових військ, брав участь 
у звільненні Прибалтики, Манчжурії та Кореї, його воєнний шлях закінчився в 
Порт-Артурі (Китай). У 1947-1967 рр. – головний художник Республіканського 
театру юного глядача, працював також у Київському театрі ім. Лесі Українки, 
у Київському театрі опери та балету ім. Т.Г. Шевченка й Київському українському 
драматичному театрі ім. І. Франка. Його художні й сценографічні роботи збе-
рігаються у фондах Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, 
Музеї-архіві Альберті в м. Едмонтоні (Канада), у приватних колекціях і фондах. 
Низку творів подарував Кіровоградському художньому музею. Заслужений 
художник УРСР (1977).

26 (1947) – 75 років тому народився (м. Кіровоград) 
Семен Леонідович Равський, художник. Навчався 
в Кіровоградській середній школі № 6. У 1968 закінчив 
Краснодарське художне училище. Працює в галузі худож-
нього проєктування й станкового живопису (переважно в 
техніці акварелі). Улюблені жанри – пейзаж і натюрморт. 

Більше 30 років працював художником на Комбінаті монументально-деко-
ративного мистецтва. Автор ескізних проєктів й експозицій багатьох музеїв: 
оформлення Музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків (1998), Київського музею 
О. Пушкіна (1999), Музею культурної спадщини (2000) й ін. Член Національної 
спілки художників України (1999). Працює головним художником Музею істо-
рії міста Києва. Лауреат першої та третьої премій Міжнародного благодійного 
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фонду «Україна 3000» за художній проєкт й оформлення історико-меморіаль-
ного музею М. Грушевського та музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків. 
Роботи зберігаються в колекціях багатьох музеїв України, а також у приватних 
зібраннях України, Росії, Німеччини, США, Франції та інших країн. У вересні 2010 в 
Кіровоградському обласному художньому музеї була влаштована персональна виставка. 
Автор ескізного проєкту оновленої експозиції Кіровоградського обласного краєзнавчого 
музею, відкритої у 2014.

27 (1987) – 35 років тому народилася (м. Світловодськ) 
Надія Сергіївна Гармазій (Частакова), поетеса, 
критик. Закінчила факультет філології та журналістики 
Кіровоградського державного педагогічного університе-
ту імені Володимира Винниченка (2009) та аспірантуру 
при цьому ж університеті (2012). Захистила дисертацію 
з творчості Івана Дзюби, кандидат філологічних наук. 
З 2012 працює старшим викладачем Кіровоградського інституту розвитку лю-
дини «Україна», доцент кафедри видавничої справи, документознавства й ін-
формаційної діяльності. Авторка збірок поезії: «Готика» (2005), «Приручення 
лиса» (2008), «Тройзілля» (у співавторстві, 2009), монографії «Іван Дзюба: 
дух і творчість» (2016). Лауреатка обласної літературної премії імені Євгена 
Маланюка у номінації «Поезія» за книжку «Попелище для феніксів» (2019). Член 
Національної спілки письменників України (2012). Лауреатка Міжнародної літе-
ратурно-мистецької премії імені Лесі Українки за 2021 рік.

27



72

БЕРЕЗЕНЬ

1 (1922) – 100 років тому народився (Вологодська область) 
Микола Степанович Барболін (1922-1944), військо-
вий діяч. У Червоній Армії – з 1940. Учасник Другої світової 
війни – з червня 1941. Командир гармати 115-го гвардійсько-
го винищувально-протитанкового артилерійського полку
7-ї гвардійської армії Степового фронту, гвардії старший 
сержант. Одним з перших форсував Дніпро в районі села 

Бородаївки Верхньодніпровського району. Учасник визволення Кіровоградської 
області від окупантів. В одному з боїв знищив три танки. Герой Радянського Союзу 
(1943). Помер від ран у кіровоградському шпиталі 12.01.1944. Його ім’ям названо вулицю 
в обласному центрі.

3 (1877) – 145 років тому народилася (м. Златопіль) Міллі 
Віткоп (справжнє ім’я Вітковська Емілія) (1877-1955), 
політична і громадська діячка (анархо-синдикалістка фе-
міністка, яка стояла біля витоків гендерного руху). У 1894 
дівчина емігрувала в Англію. Зблизилась там з групою єв-
рейських анархістів, великий вплив справив на неї теоретик 
анархізму Петро Кропоткін. У 1895 познайомилась із видат-

ним діячем анархо-синдикалістського руху, публіцистом Рудольфом Рокером 
(1873-1958), стала його цивільною дружиною. З 1898 випускала разом з чоло-
віком на мові ідіш легендарну анархістську газету «Арбайтер Фрайнд» («Друг 
робітника») і журнал «Жерміналь» (з 1900), вела антивоєнну пропаганду під час 
Першої світової війни. Подружжя часто відвідували відомі анархісти: Кропоткін, 
Махно, Малатеста, Дурруті, Салвочеї та ін. Коли в 1898 пара прибула до США, то 
їх не пустили в країну через категоричну відмову юридично оформити свій шлюб 
і відправили тим же пароплавом в Англію. Репліка Моллі на захист позашлюбно-
го кохання стала крилатою, вона буквально облетіла світ: «Кохання завжди віль-
не. Коли воно втрачає свободу, то стає проституцією». У 1918 подружжя переїз-
дить у Берлін, де займається створенням анархо-синдикалістської профспілки. 
У 1920 Моллі засновує в столиці Німеччини Спілку жінок. У 1921 на національ-
ному конгресі в Дюссельдорфі жіночі організації утворюють Спілку жінок-син-
дикалісток Німеччини, Віткоп написала її статут. У ті часи Віткоп багато уваги 
приділяє гендерному питанню. Вона вважає, що жінка зазнає подвійної експлуа-
тації як від капіталістичної системи, так і від чоловіків. Тому жінки мають активно 
боротися за свої соціальні і статеві права, а виконувана ними домашня робота 
(передусім народження, догляд і виховання дітей) повинна бути прирівняна до 
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найманої праці, так само цінуватися й оплачуватися. У цій боротьбі з чоловіка-
ми за рівноправні відносини в сім’ї жінки-домогосподарки, вважає вона, можуть 
використовувати навіть бойкот. У 1933 після підпалу рейхстагу подружжя емі-
грує до Америки. У США Віткоп з Рокером оселилась у Комуні своїх однодумців 
біля озера Мохеган; вони активно провадять лекційну діяльність, пропагуючи 
ідеї анархо-синдикалізму, багато пишуть на ці теми. Під час Другої світової війни 
Віткоп зайняла чітку антифашистську позицію, відмовившись від притаманного 
їй пацифізму. Вона симпатизувала сіоністському руху, проте скептично ставила-
ся до того, що створення національної держави може вирішити «єврейське пи-
тання». Міллі підтримала ідею подвійного громадянства, розроблену Мартіном 
Бубером. Її син Фермін Рокер (1907-2004) став знаменитим художником-реаліс-
том. Його картини зберігаються в Бібліотеці Конгресу США, у багатьох музеях і 
приватних зібраннях (зокрема в лідера «Роллінг Стоунз» Міка Джагера). У 1948 
Фермін Рокер намалював портрет матері (на знімку).

3 (1947) – 75 років тому народився (м. Кіровоград) Олексій 
Йосипович Кацман, спортсмен (футболіст). Амплуа – 
нападник. Футболом почав займатися у кіровоградській 
ДЮСШ № 2 (перший тренер – В.П. Резнік). У кіровоград-
ській «Зірці» грав у 1965-1966 та 1971-1976: 219 матчів, 44 
голи. Двічі в 1973 та 1975 в складі «Зірки» ставав володарем 
Кубка України. Майстер спорту СРСР. Крім «Зірки», висту-
пав за команди «Чорноморець» Одеса, СКА Одесса, «Суднобудівник» Миколаїв 
та «Динамо» Хмельницький. У 1989 та 1990 був головним тренером «Зірки». 
Арбітр республіканської категорії. Включений до другої символічної збірної 
«Зірки», складеної вболівальниками з нагоди 80-річчя кіровоградського клубу.

5 (1957) – 65 років тому народилася (м. Кіровоград) Олена 
Адольфівна Класова, краєзнавець, екскурсовод. У 1980 
закінчила філологічний факультет КДПІ ім. О.С. Пушкіна. 
Працювала науковим співробітником кіровоградських му-
зеїв: обласного краєзнавчого та художньо-меморіального 
Олександра Осмьоркіна. З 2009 – головний хранитель фондів 
музею музичної культури ім. Кароля Шимановського. Автор тек-
стів до комплекту з 16 листівок проєкту «Легенди нашого міста» (2018), автор 
туристично-краєзнавчого путівника «1-2-3 дні у Кропивницькому» (2019). Брала 
участь у проєкті міської ради «Мистецькі вихідні», провела для мешканців і гос-
тей міста сотні екскурсій. Автор десятків статей історико-краєзнавчої тематики в 
місцевій пресі. Лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова (2017).
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10 (1887) – 135 років тому народилася (м. Єлисаветград) 
Дарина Федорівна Захарова (1887-1963), опер-
на співачка (меццо-сопрано), педагог. Народилась у се-
лянській родині, хрещена у Володимирській церкві. Випускниця 
Єлисаветградської громадської жіночої гімназії (1905). 4.06.1906 
в актовому залі гімназії дала сольний концерт. Місцева преса 
зауважила: «Вона володіє голосом меццо-сопрано, котрий має 

тенденцію до переходу в драматичне контральто. Тембр м’який, гнучкий і оксамитовий... 
Юній артистці можна пророкувати популярність». Закінчила в 1910 Петербурзьку кон-
серваторію. Працювала в Петрограді (солістка Маріїнського театру в 1910-1918), 
Москві, Одесі, Парижі, Баку, Ташкенті. Співала з геніальним Ф. Шаляпіним. Солістка 
Київського й Харківського оперних театрів (1919-1933). У 1912 записала дві 
грамплатівки. Кращі партії: Настя («Тарас Бульба» М. Лисенка), Любов («Мазепа» 
П. Чайковського), Марфа («Хованщина» М. Мусоргського), Ерда («Зігфрід» 
Р. Вагнера) й ін. Викладачка Горьківського музичного училища (1928-1952).

10 (1842) – 180 років народився (с. Гриньки на Полтавщині) 
Микола Віталійович Лисенко (1842-1912), компо-
зитор, фундатор української класичної музики, педагог. 
Перші 6 років жив у Крилові, де батько служив у Кірасирському 
полку разом з поетом А. Фетом, який навчав малюка російській 
абетці. Хлопчика в полку називали «карандашиком», бо він про-
сив у всіх офіцерів олівці, якими вчився писати літери й малювати. 

Музичну освіту здобув у Лейпцизькій консерваторії (1867-1869). У 1874-1876 рр. 
навчався в Петербурзькій консерваторії в М. Римського-Корсакова. У 1904 за-
снував у Києві Музично-драматичну школу. Неодноразово гостював у брата Андрія 
в Знам’янці та навколишніх селах. 1890 влаштував великий концерт у Єлисаветграді. 
У 1892 в с. Орлова Балка прослухав юного музиканта К. Шимановського, напророку-
вав йому велике майбутнє; працював над оркестровкою опери «Тарас Бульба». Автор 
11 опер: «Різдвяна ніч» (1884), «Наталка Полтавка» (1889), «Тарас Бульба» 
(1890), «Енеїда» (1911), «Коза-дереза» (1888), «Пан Коцький» (1891) та ін.

13 (1852) – 170 років тому народилася (с. Тимофіївка 
Єлисаветградського повіту, нині Миколаївка Кіровоградського 
району) Надія Карлівна Тарковська (1852-1882, 
похована на Хуторі Надія), громадська діячка, перша дружина 
І.К. Карпенка-Карого. Батько Карл Матвійович Тарковський 
– відставний штабс-ротмістр Новоархангельського улан-

ського полку. Мати Марія Каетанівна Кардасевич, дочка поміщика, колишньо-
го штабс-ротмістра принца Альберта полку. Освіту отримала в Єлисаветграді. 
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Брала участь у роботі місцевого благодійного товариства: під керівництвом пані 
Рогальської дівчата-дворянки шили білизну для сирітського притулку, лікарні 
тощо. Надія також опікувалася комплектуванням бібліотеки на громадських за-
садах. Познайомилась із Іваном Карповичем Тобілевичем у 1868, він запросив її грати у 
своєму аматорському театральному гуртку. У 1869 вийшла за нього заміж всупереч волі 
батьків. У 1870 після їхньої смерті (від холери) її молодший брат Олександр Тарковський 
(батько поета Арсенія Тарковського і відповідно дід кінорежисера Андрія Тарковського) 
перейшов жити в її сім’ю. До неї в спадок перейшли землі, на яких пізніше (1871) 
з’явиться перший будинок, який побудував її свекор Карпо Адамович Тобілевич), 
а згодом – хутір, названий на її честь Надією. У 1872 народила дочку Галю, у 1874 
– сина Назара, у 1876 – сина Юрія, у 1879 – дочку Ірину (Орисю). Продовжувала 
виступати в благодійних виставах Єлисаветградського аматорського гуртка. Брала 
участь у першій постановці знаменитих «Вечорниць» П.І. Ніщинського в приміщенні 
Єлисаветградського громадського зібрання (1875). У 1880 році разом з чоловіком й ін-
шими єлисаветградськими прогресивними діячами підписала листа російському вченому 
Пипіну на захист існування української мови. У 1881 поїхала на лиман під Одесу ліку-
вати дочку Галю, але застудилася й померла від туберкульозу легенів. 20.10.2007 
у заповіднику-музеї І. Тобілевича (Карпенка-Карого) «Хутір Надія», на центральній алеї, 
відкрито стелу, присвячену Надії Карлівні Тарковській (скульптор В.В. Френчко).

13 (1907) – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Петро Наумович Ойфа (1907-1985), поет. Перші вір-
ші опубліковані в 1924 в журналах «Звезда» і «Ленинград». 
Автор збірок віршів: «Сейсмограф» (1931), «Спичечный 
коробок» (1931), «Пионерская почта» (1931). Вірші во-
єнних років зібрані в книжці «Память сердца» (1956). 
У 1962 опублікував збірки «Время любви», у 1967 – збірку 
«Служба песни». Остання книга «Баллады переднего края» побачила світ у 1985. 
Перекладав на російську мову твори українських письменників І. Ле, Марка 
Вороного, М. Пригари. Представлений в антології «Украина. Русская поэзия. 
ХХ век» (2007).

14 (1902) – 120 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Давид Григорович Бушмич (1902-1995), лікар. 
Один з провідних офтальмологів СРСР, учень знаменитого 
В.П. Філатова. У 1925 закінчив Одеський медичний інститут, 
працював на кафедрі очних хвороб під керівництвом про-
фесора Філатова до 1929. У 1929-1935 – завідувач офталь-
мологічного відділення міської лікарні міста Слов’янськ Донецької області. Під 
час війни – хірург військового шпиталю, врятував зір тисячам поранених воїнів. 
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У 1939-1941 та 1946-1976 рр. – керівник відділу пересадки рогівки в Інституті 
очних хвороб і тканинної терапії ім. академіка В.П. Філатова в Одесі. Доктор 
медичних наук (1958), професор (1961). Працював над проблемами вторинної 
глаукоми при більмах, удосконалив діагностику й лікування хворих у до- й після-
операційний період. З 1991 жив у США.

14 (1952) – 70 років тому народився (смт Онуфріївка) Ігор 
Купріянович Машинський, художник. Закінчив 
Московський текстильний інститут (1975). Педагоги з 
фаху – О. Дубінчик, Г. Манізер, В. Мухін. Працює в галу-
зі декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль). Основні 
твори: гобелени – «Протистояння» (1990), «Весна», бати-
ки – «Засніжена вершина» (1996), «Море», «Захід сонця» 

(2001). Член Національної спілки художників України (1990).

15 (1852) – 170 років тому народився (с. Флоровське Новго-
родського повіту) Василь Антонович Флоровський 
(1852-1928), священник. Закінчив Новгородську духовну 
семінарію (1873) та Московську духовну академію (1877). 
З 1882 – смотритель Єлисаветградського духовного училища. 
Батько Антоніна, Георгія і Клавдії Флоровських. Влаштував при 
училищі церкву, служив у ній, спорудив нову будівлю для учили-

ща (1894). Законоучитель ЄЗРУ (1886-1894) та чоловічої гімназії (1890-1894), священник 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці при ній. З 1894 жив в Одесі. Ректор Одеської 
духовної семінарії, редактор «Херсонских Епархиальных Ведомостей» та голо-
ва Свято-Андріївського братства Херсонської єпархії (1909). З 1905 по 1920 – 
настоятель Одеського кафедрального преображенського собору. У 1914 наго-
роджений Золотим Хрестом з прикрасами. З 1924 служив священником храму 
Св. Олександра Невського в Софії, отримав від болгарського уряду Хрест ІV сту-
пеня «За громадські заслуги».

15 (1937) – 85 років тому народився (с. Созонівка 
Кіровоградського району) Юрій Семенович 
Архангельський, економіст, фахівець у галузі ма-
тематичного моделювання економіки. У 1959 закінчив 
Харківський інженерно-економічний інститут. З 1959 до 
1962 працював інженером у Запоріжжі. З 1962 – на науковій 
роботі: науковий співробітник Інституту економіки АН УРСР 

(1962-1967), завідувач сектору Українського філіалу НДІ планування і нормативів 
1967-1974), завідувач лабораторії Інституту кібернетики (1975-1989), завідувач 
сектору обчислювального центру Держплану. Доктор економічних наук (1986). 
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У 1994-1996 – завідувач відділу Центру розвитку й реконструкції. З 1997 – голов-
ний науковий співробітник Академії державного управління при Президентові 
України. Автор декількох монографій (у співавторстві): «Моделирование народ-
ного хозяйства» (1972), «Межотраслевой баланс» (1988) й ін.

15 (1947) – 75 років тому народилася (с. Дмитрівка 
Знам’янського району) Любов Іванівна Скоромна, кон-
цертно-камерна співачка (сопрано). Закінчила Кіровоградське 
музичне училище й Київську консерваторію (1977). З 1981 – 
солістка Київської філармонії. Лауреат республіканського 
конкурсу камерних вокалістів (1983). Заслужена артистка 
України (1994).

16 (1947) – 75 років тому народився (м. Ленінакан, Вірменія) 
Анатолій Андрійович Пунгін, художник. У 1968 за-
кінчив Одеське художнє училище (майстерня В.Г. Путейка). 
У 1971-1994 – художник-оформлювач у Кіровограді. Учасник 
виставок з 1972. Основні твори: гобелен «Осінь» (1978), 
серія вітражів «Пори року» (1979-1980), вітражі для об-
ласного краєзнавчого музею (1988-1989), серія вітражів 
«Козацька слава» (1990-1991). Автор картин: «На Україні» (1972), «Де це я?» 
(1975), «Хазяїн» (1977), «Мамина помічниця» (1978), «Горішки» (1987) й ін. Член 
Національної спілки художників України (1994). Твори зберігаються в обласному 
художньому музеї, інших музеях України, приватних зібраннях. Лауреат обласної 
премії в галузі декоративно-ужиткового мистецтва ім. Я.В. Паученка (2008).

17 (1847) – 175 років тому народився (Полтавщина) Федір 
Кіндратович Вовк (Волков) (1847-1918), етнограф, 
археолог, антрополог. Навчався в університетах Одеси й 
Києва. У 1879 емігрував до Франції, де перебував до 1905. 
Під час перебування в Парижі жваво листувався з викладачем 
ЄЗРУ В.М. Ястребовим (у Науковому архіві Інституту археології 
НАН України збереглося 14 листів Ястребова до Волкова за 1894 
рік, які містять цікаві етнографічні та фольклорні матеріали) і своїми давніми прияте-
лями-українофілами Є. Борисовим, О. Михалевичем та Я. Шульгиним, що мешкали тоді 
в Єлисаветграді. У 1904 організував етнографічну експедицію по Галичині й 
Буковині, в якій брав участь єлисаветградець П.З. Рябков. У 1906 повертається в 
Росію, працює над українським розділом Етнографічного музею в Петербурзі. 
Друкував статті в газеті «Елисаветградский вестник». У 1908 відвідав у Єлисаветграді 
свого давнього знайомого часів еміграції П.З. Рябкова, якого залучив до формування 
колекцій цього музею. Допоміг видати в Петербурзі працю Рябкова «Чумацтво» (1914). 
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З 1917 – професор Петроградського університету. Головна праця – «Український 
народ в його минулому і сучасному» (1916), в якій доводить, що українці за 
антропологічним типом відмінні від росіян. Учнем Ф.К. Вовка був уродженець 
нашого краю О.Г. Алешо, який перевіз в Україну архів і бібліотеку вчителя.

17 (1877) – 145 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Олексій Пилипович Матковський (1877-1920), 
військовий діяч. На військовій службі – з 1894. У 1897 
закінчив Михайлівське артилерійське училище, у 1903 
– Імператорську Миколаївську військову академію 
Генерального штабу. З 1912 викладав у ній. З 1913 – ор-
динарний професор. Полковник. Учасник Першої світової 

та Громадянської воєн. Брав участь у боях, командуючи низкою військових під-
розділів, зокрема 2-м лейб-уланським Курляндським полком (1915-1917), був 
начальником штабу кавалерійских дивізії та корпусу. Генерал-майор (1917). 
З 1917 – знову ординарний професор військової академії. Евакуювався разом з 
академією з Петрограда до Єкатеринбурга. У 1918-1920 займав посади інспек-
тора кавалерії Сибірської армії, командира 2-го Степового Сибірського окремого 
корпусу, керівника військового міністерства Тимчасового Сибірського уряду, ко-
мандував військами Омського військового округу й Омського гарнізону в армії 
О.В. Колчака. Заарештований ЧК під час меншовицько-есерівського повстан-
ня в Іркутську 5.01.1920. Розстріляний. Реабілітований у 1995. Нагороджений 
Георгіївською зброєю (1915), орденами Св. Володимира VI і III ст. та іншими. 
Автор наукових праць: «Разведывательная деятельность конницы и взгляды на 
нее в России, Германии и Франции». (1910), «Самостоятельные действия круп-
ных сил конницы на крыльях и в тылу неприятельских армий» (1911), «Лекции 
по тактике конницы» (1911) й ін.

17 (1962) – 60 років тому народився (смт Добровеличківка) 
Микола Петрович Тупчієнко, історик-археолог, 
геральдист, поет. У 1987 закінчив історичний факультет 
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
З 1987 по 1996 працював у Кіровоградському обласному краєз-
навчому музеї. З 1996 викладає в Кіровоградському національ-

ному технічному університеті, старший викладач. Кандидат історичних наук. Автор 
виставок: «Курганні культури Кіровоградщини», «Скіфи Кіровоградщини», 
«Кіровоградщина – скіфський край» та ін. Є автором близько 100 науко-
вих праць. Член Українського геральдичного товариства. Підготував CD-диск 
«Погляд у минуле: нариси археології Кіровоградщини». Автор збірок віршів: 
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«Непомітне джерело» (2013), «Дзеркала» (2014), «За дверима» (2016). Лауреат 
обласної премії в галузі культури «Духовний скарб Кіровоградщини» (2014).

18 (1947) – 75 років тому народився (Приморський 
край) Володимир Іванович Остроухов, худож-
ник. Дитинство та юні роки провів на Кубані. Закінчив 
Краснодарське художнє училище (викладачі Л.М. Самокиш, 
А.А. Тахтамиш). Понад 50 років (з 1965-го) живе в Кіровограді. 
З 1972 – учасник республіканських і міжнародних виставок. 
Ілюстрував книги для московського видавництва «Пілігрим» 
(«Міфи всесвіту»), «Троянові діти» Н. Забіли, казки О. Афанасьєва). Тривалий час 
працював у Кіровоградських художньо-виробничих майстернях Худфонду УРСР, викону-
вав монументальні замовлення, займався станковим живописом. Сам себе за-
раховує до художників-експресіоністів. Автор картин: «Троянди пам’яті», «Гірке 
похмілля», «Настрій», «Стадо», «Сутінки», «Зимовий день» й ін. Твори зберіга-
ються в приватних колекціях і музеях України, Росії, Австрії, Румунії, Польщі, 
Кореї, Італії. Персональні виставки влаштовувалися в приватній галереї «Єлисаветград» 
(2012, 2015). Двічі лауреат обласної мистецької премії імені Олександра Осмьоркіна 
(2016, 2020).

21 (1867) – 155 років тому народився (Ананьєвський повіт 
Херсонської губернії) Петро Павлович Ганський (1867-
1942), живописець. Навчався в Єлисаветградському земському 
реальному училищі (1880-1885), відвідував Вечірні рисувальні 
класи П.О. Крестоносцева. Був вільнослухачем Петербурзької 
академії мистецтв (1885-1889), потім удосконалювався 
в Парижі. Його називають першим російським імпресіоністом. На виставках 
Товариства південно-російських художників та АМ з 1890 експонувались його 
твори: 1893 – «За читанням» 1895 – «Відлив»; 1897 – «Берег біля Ялти»; 1899 
– «Курильщики»; 1902 – «Кав’ярня в Парижі»; 1903 – «Місячна ніч»; 1909 – 
«Купальниці» й ін. В Одеському художньому музеї зберігаються картини «В очі-
куванні улову» (1892), «Бретань» (1900), «Гра в кеглі» (1908) й інші. Після 1919 
– в еміграції (Франція), де в 1920 перейшов у католицтво й постригся в ченці.

24 (1947) – 75 років тому народився (м. Міннеаполіс, штат Міннесота) Алан 
Вайсман, американський письменник і журналіст, профе-
сор Арізонського університету. Дід Алана Авраам Вайсман був 
власником млина й олійниці (більшовики розстріляли його в 1919) 
– родом з Малої Виски. Батько Симон Вайсман також народився в 
Малій Висці в 1913. Мати з трьома малими дітьми втекла спочатку 
до Єлисаветграда, звідти в Москву, потім – у США. Алан Вайсман 
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приїздив в Україну в 1993 році, відвідав Малу Виску. У 1999 році побачила світ його книга 
англійською мовою «Ехо в моїй крові. Пошук схованого сімейного минулого» (380 стор.), в 
якій змальовані події громадянської війни в Україні на території нашого краю. З’явилася 
вона після того, як у 1993 Вайсман побував у Малій Висці й Кіровограді. Враження від 
побаченого в Чорнобильській зоні в 1993 надихнули Алана Вайсмана на напи-
сання книжки «Світ без нас», яку називають екологічним трилером. Збираючи 
матеріали до неї, автор побував на всіх континентах, відвідав 70 країн світу, 
зустрічався із сотнями фахівців. Книжка побачила світ у 2007 й відразу стала 
світовим бестселером. Посіла 6-те місце в списку бестселерів за версією най-
авторитетнішого американського видання газети «Нью-Йорк Таймс» та перше 
місце за версією газети «Сан-Франсиско Хронікл». Книжка Вайсмана «Світ без 
нас» перекладена й опублікована у Франції, Японії, Німеччині, Португалії, Іспанії, 
Італії, Росії й інших країнах. Перший епізод науково-популярного серіалу «Життя 
після людей» за книгою Алана Вайсмана на телеканалі History в 2008 перегляну-
ли 5,4 млн глядачів США.

25 (1897) – 125 років тому народився Костянтин Миколайович Подушкін 
(1897-1969), військовий діяч, художник-мініатюрист і літе-
ратор. Син генерал-майора. Навчався в Київському кадет-
ському корпусі. У 1916 закінчив Єлисаветградське кавалерій-
ське училище. Учасник Першої світової та Громадянської 
воєн. Служив у 18-му Гусарському Ніжинському полку. 
Після Лютневої революції 1917 відмовився присягати 
Тимчасовому уряду. Під час Громадянської війни з червня 

1918 служив у Дроздовському кінному дивізіоні Добровольчої армії, тричі був 
поранений. У Російській Армії воював до евакуації з Криму, ротмістр (1919). 
Галліполієць. Потім жив у Югославії. Закінчив вищі військово-наукові курси в 
Белграді. Служив у Російському корпусі в Сербії (1941-1945). Після 1945 – у 
США. Один із засновників Об’єднання колишніх юнкерів Єлисаветградського кавалерій-
ського училища і його секретар (1959). Видавець історичного нарису, присвяченого ЄКУ 
(1965). Автор спогадів і віршів. Писав також аналітичні статті про кавалерію, її 
роль і місце в тодішніх арміях. В еміграції малював поштові листівки, тематика яких 
пов’язана з історією ЄКУ, великодніми та різдвяними святами. Всього за його малюнками 
випущено 55 листівок.

26 (1897) – 125 років тому народився Микола Миколайович Тобілевич 
(1897-1964), військовий і політичний діяч. Син видатного актора й режисера Миколи 
Тобілевича (сценічний псевдонім Садовський). У 1917 закінчив Єлисаветградське кавале-
рійське училище. Учасник Першої світової (останнє військове звання в Російській 
імператорській армії – прапорщик) і Громадянської воєн. З 1918 служив
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в Армії Української Держави гетьмана Скоропадського. 
Підполковник Армії УНР (1921). Брав участь у Другому 
зимовому поході Армії УНР під орудою Юрія Тютюнника 
(листопад-грудень 1921). Після Громадянської війни опинив-
ся в еміграції – спочатку в Польщі, потім у Чехословаччині. 
З 1925 по 1929 – засновник і провідний член Громадсько-
політичної організації ЛУН (Легія Українських Націоналістів). 
З 1929 і до самої смерті – дійсний член Громадської організації ОУН у Празі.

30 (1907) – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) Олексій 
Лаврентійович Липа (1907-1991), ботанік. До 1917 
навчався у Єлисаветградській гімназії, потім – у профтехшколі. 
Закінчив біологічний факультет Дніпропетровського уні-
верситету. Працював завідувачем дендрології Ботанічного 
саду АН УРСР, завідувачем сектору озеленення міст і про-
мислових комплексів Академії архітектури УРСР, викладав 
у київських вузах. Доктор біологічних наук (1952), профе-
сор (1952). Автор 80 монографій, 150 навчальних посібників і науково-популяр-
них брошур. Створив свою школу ботаніків (20 кандидатів і 5 докторів наук). 
Розробив і впровадив у 1952 єдину українську термінологію з ботаніки й ден-
дрології.

31 (1937) – 85 років тому народився (с. Зелене Компаніївського 
району) Георгій Петрович Шевченко, письменник і 
журналіст. Закінчив Бобринецький сільськогосподарський 
технікум, у 1979 – Уманський сільськогосподарський ін-
ститут. Працював агрономом Шостаківської машинно-
тракторної станції Кіровоградської області, кореспонден-
том газет «Серп і молот» Знам’янського і «Зоря кому-
нізму» Кіровоградського району, редактором радіогазети «Голос хлібороба» 
Кіровоградського району, кореспондентом обласного радіо. З 1983 живе й пра-
цює в Чернівцях: кореспондент газети «Радянська Буковина», ведучий програм 
телеканалу ТВА, редактор газет «Джерела Буковини», «Відродження». Автор 
10 збірок поезій, роману «Неприборканий вигнанець» (2007) й інших творів. 
Член НСПУ. Лауреат літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича 
(2010).
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1 (1932) – 90 років тому народився (м. Зінов’євськ) Леонід 
Гершович Кривицький (1932-2015), художник і педа-
гог. Після війни родина переїхала в Ленінград. У 1953 за-
кінчив Таврійське художнє училище, а в 1959 – з відзнакою 
Ленінградську академію мистецтв (майстерня професора 
Й.О. Серебряного). У 1962 закінчив аспірантуру при Академії 
мистецтв. У 1970 році отримав срібну медаль Академії мис-

тецтв за кращу картину року з наступним стажуванням в Італії. Протягом 25 років 
викладав живопис на факультеті живопису і графіки в Санкт-Петербурзькому пе-
дагогічному університеті ім. О. Герцена. Підготував понад 60 молодих художни-
ків. Учасник всеросійських і міжнародних виставок (більше 40). Створив близько 
50 композицій великого формату історичної тематики; значну кількість картин 
присвятив Італії, її архітектурі й мистецтву, велику галерею портретів своїх друзів 
і сучасників. Твори зберігаються в багатьох російських і зарубіжних музеях, у 
приватних колекціях Москви, Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа, Стокгольма, 
Тель-Авіва. Заслужений художник РРФСР (1970).

3 (1927) – 85 років тому народився (смт Олександрівка) 
Броніслав Петрович Куманський, журналіст, мис-
тецтвознавець, письменник. У 1972 закінчив факультет тео-
рії і історії мистецтва Ленінградського інституту живопису, 
скульптури і архітектури ім. І.Ю. Рєпіна. На журналістській 
роботі з 1968. Власкор, завідувач відділу обласної газети 
«Молодий комунар» (1969-1974), редактор кіровоградської 

районної газети «Зоря комунізму» (1974-1980), завідувач відділу, відповідаль-
ний секретар обласної газети «Кіровоградська правда» (1980-1990), заступник 
головного редактора обласної газети «Народне слово» (з 1990). Автор книжок: 
«Повертаючись до надрукованого» (2010), «Соло на валторні» (2012) »Думки вроздріб» 
(2012), «Десята муза Кіровоградщини» (2013), «Терра інкогніта» (2014) й ін. Лауреат об-
ласної премії в галузі журналістики (2006). Лауреат обласної премії в галузі образот-
ворчого мистецтва ім. О.О. Осмьоркіна (2006). Заслужений журналіст України (1988). 
Член Національної спілки письменників України.

4 (1772) – 350 років тому народився (м. Межибоже, нині селище міського типу 
Меджибіж Летичівського району Хмельницької області) Раббі Нахман із Брацлава 
(1772-1810), єврейський релігійний діяч, засновник брацлавського хасидизму. 
Правнук засновника хасидизму Ісраеля Баал Шем Това, у будинку якого й виріс. 
У 13 років склав збірник афоризмів на тему різних проявів єврейського духовно-
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го життя «Книга моральних якостей». Після свого одруження 
в 13 років Нахман жив у селі Осота Київської губернії (певно, маєть-
ся на увазі село Стара Осота Олександрівського району) у тестя, 
де багато часу проводив у молитвах, медитаціях та поглиблено ви-
вчав Каббалу. Після смерті тестя переїхав у село Медведівку 
(нині Черкаської області). Потім декілька років мешкав у мі-
стечку Златополі (нині в складі нашого Новомиргорода). Тут від туберкульозу померла 
його дружина й була похована на місцевому єврейському кладовищі. Останні роки жив 
у Брацлаві на Вінничині, де остаточно сформувалося його вчення. Перед смертю 
поселився в Умані. Його могила стала місцем паломництва хасидів з усього світу 
(щороку на свято Рош га-Шана її відвідують 20-25 тисяч паломників). На знімку: 
надгробок Нахмана в Умані.

5 (1937) – 85 років тому народився (с. Тишківка 
Добровеличківського району) Олександр Олександрович 
Зазимко, актор. У 1964 закінчив Харківський інститут 
мистецтв. Відтоді – актор Запорізького українського му-
зично-драматичного театру імені М. Щорса. З 1966 слу-
жить у Полтавському українському музично-драматичному 
театрі ім. М. Гоголя. Кращі ролі: Василь – «Циганка Аза» 
М. Старицького (1968), Петро – «Наталка Полтавка» І. Котляревського (1969), 
Гриць – «Ой, не ходи, Грицю...» М. Старицького (1970), Попандопуло – «Весілля в 
Малинівці» Л. Юхвіда (1975), Фірс – «Вишневий сад» А. Чехова (2005), Лейзер – 
«Тев’є-Тевель» Григорія Горіна (2009 ) й інші. Заслужений артист України (1974).

8 (1947) – 75 років тому народився (м. Новогеоргіївськ) 
Юрій Васильович Алексєєв (1947-2015), поет. Учень 
відомої поетеси й перекладачки Тетяни Гнєдич (1907-1976). 
Її переклад віршованого роману Байрона «Дон Жуан» ви-
знано геніальним. Алексєєв закінчив історичний факультет 
Ленінградського університету. Змінив багато професій – від 
гардеробника до секретаря райкому КПРС. Був заступником 
директора з наукової роботи в Катерининському палаці (м. Пушкін). Жодної збір-
ки за життя надруковано не було, писав вірші «у стіл», читав їх на «квартирни-
ках». Належав до андеґраундної, «самвидавської» літератури Ленінграда 1970-
1980-х років. Лише після розпаду СРСР світ побачили три збірки поета: «Тени: 
книга стихов» (2010), «Голоса и силуэты» (2016, «Мы бежали по Невскому 
вверх» (2017). Дві останні надруковані вже після смерті. Літературознавці за-
значають: «Алексеев не был ярким новатором в литературе, но искренность 
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и органичность творчества делают его узнаваемым и отвечают критериям на-
стоящей поэзии».

12 (1897) – 125 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Йосип Ізраїльович Побережський (1897-1938), 
інженер. Батько Ізраїль Йосипович Побережський був ста-
ростою Єлисаветградської синагоги «Бес-Гакснес». Учасник 
Громадянської війни на Туркестанському фронті. З 1922 пра-
цював у Москві на заводі ім. М.В. Фрунзе, у Центральному 
інституті авіамашинобудування. У 1928 закінчив Військово-

повітряну академію ім. Жуковського. З 1934 по 1938 – директор Пермського 
моторобудівного заводу. Забезпечив розробку й освоєння нових модифікацій 
авіаційних двигунів, зокрема й американського ліцензійного мотора «Циклон», 
визнаного в 1936 кращим радянським двигуном на Всесоюзному конкурсі. 
Нагороджений орденом Леніна, двома орденами Червоної Зірки. Репресований 
і розстріляний. Реабілітований у 1955. Відомості про Побережського містяться 
в книжках: «Высокое небо» (1969), «Пермский моторостроительный завод» 
(1978).

13 (1947) – 75 років тому народився (с. Станкувате 
Вільшанського району) Степан Петрович Величко, 
педагог. У 1965 закінчив Добрівську середню школу, в 
1970 – Одеський державний педагогічний інститут імені 
К.Д. Ушинського. З 1973 працює в Кіровоградському дер-
жавному педагогічному університеті імені В.К. Винниченка. 
Основні напрями наукових досліджень пов’язані з розро-

бленням сучасних проблем дидактики фізики в середніх і вищих навчальних 
закладах, а також з проблемами створення засобів навчання відповідно до 
сучасних наукових досягнень, із питаннями поліпшення підготовки вчителів 
фізики стосовно вимог диференційованого вивчення фізики. Розробив ефек-
тивну систему навчальних дослідів для ознайомлення школярів і студентів з 
основами спектроекології, голографії та квантової фізики, створив оригінальні 
нові комплекти навчального обладнання. Доктор педагогічних наук, професор 
кафедри фізики та методики її викладання КДПУ ім. В.К. Винниченка, керівник 
Наукового центру розробки засобів навчання. Розробив і запровадив у навчаль-
ний процес серію спецкурсів. Ініціатор й організатор проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Методичні особливості викладання фізики на 
сучасному етапі» (1994, 1996-1998, 2000, 2002) й всеукраїнських студентських 
конференцій «Фізика. Математика. Нові технології і навчання» (1999), «Засоби 
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реалізації сучасних технологій навчання» (2001). Має понад 180 наукових публі-
кацій. Підготував 11 навчальних посібників і монографій.

13 (1947) – 75 років тому народилася (с. Злинка 
Маловисківського району) Валентина Семенівна 
Пращур (1947-2017), працівник культури. У 1967 закінчила 
Олександрійське культосвітнє училище, за фахом хормейстер; 
у 1987 – Ленінградську вищу профспілкову школу культури, 
організатор-методист культурноосвітньої роботи. У 1969-
1976 рр. – директор клубу заводу ім. В.К. Таратути в Кіровограді. 
3 1976 по 1991 – методист та завідувач музично-хорового відділу Будинку художньої 
самодіяльності обласної ради профспілок. З 1991 працює в обласному Центрі народної 
творчості. З 2004 – директор обласного Центру народної творчості. Автор кількох 
культурологічних проєктів: Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хо-
рового мистецтва «Калиновий спів (з 1992), який щорічно проходить у примі-
щенні Кіровоградської обласної філармонії у травні; об’єднання майстрів деко-
ративно-ужиткового мистецтва та самодіяльних художників області «Дивосвіт» 
(2007) й ін. Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, ордена-
ми Св. рівноапостольної княгині Ольги й Св. великомучениці Варвари. Депутат 
Кіровоградської обласної ради. Лауреат обласної премії в галузі культури «Духовний 
скарб Кіровоградщини» (2011). Заслужений працівник культури України (2006).

17 (1887) – 135 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Нюренберг Амшей Маркович (1887-1979), живо-
писець, графік, мистецтвознавець. За сприяння мецената 
О.А. Беренса закінчив Одеське художнє училище, удоско-
налював майстерність у Парижі (1911-1913), приятелював 
з М. Шагалом, П. Пікассо, А. Модільяні, Х. Сутіном й ін., 
виставляв свої твори в Салоні. У юності його називали «ро-
сійським Ван Гогом». У Єлисаветград повернувся в 1912, давав приватні уроки малюван-
ня, один з ініціаторів влаштування Першої міської художньої виставки (1913). Після рево-
люції 1917 був першим комісаром мистецтв в Одесі, редактором першої радянської газети 
в Єлисаветграді «Красное село», художнім рецензентом газети «Правда», працював 
з В.В. Маяковським в «Окнах РОСТА». У 1927 за завданням А.В. Луначарського 
читав у Парижі лекції про радянське образотворче мистецтво. Наприкінці життя 
працював над мемуарами. Їхня дуже скорочена версія під назвою «Воспоминания, 
встречи, размышления об искусстве» була видана в Москві (1969). Повний текст 
книги «Одесса – Париж – Москва. Воспоминания художника», підготовлений 
онукою Нюренберга Ольгою Тангян, вийшов у видавництві «Мосты культуры». 
Нюренберг – прототип образів художників у низці творів Юрія Трифонова (повість 
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«Інше життя», оповідання «Легше не стане», новела «Відвідини Марка Шагала» 
й ін.), який був його зятем. Кіровоградській картинній галереї подарував близько 200 
творів, зокрема серію графічних портретів Маяковського, виконаних з натури в 20-ті роки 
ХХ століття. У 2009 Кіровоград відвідала онука Нюренберга Ольга Тангян, яка мешкає у 
Дюссельдорфі (Німеччина). В обласному художньому музеї презентувала створений нею 
електронний музей свого діда.

22 (1847) – 175 років тому народився Леонід 
Олександрович фон Фессінг (1847-1920), військо-
вий і театральний діяч. Закінчив Олександрівське вій-
ськове училище в Москві. Служив у 10-му уланському 
Одеському полку. Тривалий час жив у Єлисаветграді, викла-
дав у Єлисаветградському кавалерійському училищі. Одружився 
з Юлією Павлівною Похитоновою, рідною сестрою знаменитого 

українського художника-земляка Івана Похитонова. У Єлисаветграді в подружжя народив-
ся син Олександр Леонідович Фессінг, який став відомим актором і режисером під псев-
донімом Загаров (1877-1944). Вийшов у відставку в чині полковника. Захоплювався 
театральним мистецтвом. З 1898 і до самої смерті (понад 20 років) – перший 
інспектор славнозвісного Московського художнього театру (МХТу), заснова-
ного Костянтином Станіславським і Володимиром Немировичем-Данченком. 
Сучасники згадують: «Он нес эту должность с исключительным чувством ответ-
ственности. Полный достоинства маленький плотный полковник с пульвери-
затором в руках, усердно освежающий хвойным экстрактом помещение перед 
репетицией, – герой множества актерских баек. Это был необычайно чуткий и 
добрый человек».

23 (1942) – 80 років тому народився (Луганщина) Валерій 
Васильович Гончаренко (1942-2000), поет. Закінчив 
філологічний факультет Кіровоградського державного педагогіч-
ного інституту ім. О.С. Пушкіна (1967). Працював у редакціях газет 
Кіровограда й Миколаєва. Фундатор і керівник міської літератур-
ної студії «Сівач». Автор п’яти поетичних збірок, 12 поем, ро-
ману-гротеску «Парад химер у Кіровограді», поеми-пародії 

«Кіровоградська Енеїда», оповідань, повісті і трьох п’єс. Обласною організаці-
єю НСПУ й ПВЦ «Мавік» у 2000 започатковано обласний літературний конкурс 
імені В. Гончаренка для молодих авторів, з 2016 його ім’я має одна з вулиць 
Кіровограда; встановлено меморіальну дошку на будинку, де він жив. У 2012 
в Баку, де нині мешкає муза поета Ольга Хаменушко, світ побачили її щемливі 
спогади «Цей сон снігів – мій тихий смуток». У 2016 у видавництві «Імекс-ЛТД» 
вийшла збірка вибраних поезій Валерія Гончаренка «Лиш світитися Україною…».
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27 (1947) – 75 років тому народився (с. Восток Макарівського 
району в Башкирії) Володимир Федорович Кобзар, 
письменник, громадський діяч. Середню освіту здобув у 
смт Олександрівці. Закінчив Київський університет (1974). 
У 1974-1981 – редактор у Сімферопольському видавництві 
«Таврія». З 1981 працював у Кіровограді журналістом, завіду-
вачем літературної частини обласного музично-драматичного 
театру ім. М.Л. Кропивницького; очолював обласну організацію Спілки письменників 
України (1991-1996). У часи горбачовської «перебудови» (1985-1989) активно працю-
вав у Народному Русі України, редагував нелегальний «рухівський» часопис «Думка». 
У 1995-1997 – заступник директора Кіровоградського регіонального центру серти-
фікатних аукціонів. З 1997 – помічник президента Національного університету 
«Києво-Могилянська академія». Голова правління кредитної спілки «Поміч» при 
«Могилянці», виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду відро-
дження Києво-Могилянської академії. Автор книжок: «Провулок гвардійський» 
(1981), «На отчому порозі» (1988), «Сіль Чумацького шляху» (1989), «Буваличі» 
(1993), «Словник фондового ринку» (1997) й ін. Упорядник книжки «Небо Левка 
Мацієвича. Спогади. Листи. Фото» (2016). Член Національної спілки письменни-
ків України. Переможець III Конкурсу «Корнейчуківська премія», що проходив 
в Одесі, за повість «Запах фіалки»
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1 (1917) – 105 років тому народилася (м. Новогеоргіївськ, 
Світловодськ) Тамара Микитівна Капканець (1917-
1987), художниця. З 1939 по 1941 навчалася в Харківському 
художньому інституті (майстерня М. Дерегуса). У 1946 за-
кінчила Київський художній інститут. Жила і працювала 
у Ворошиловграді (Луганську). З 1948 по 1985 викладала 
у Ворошиловградському художньому училищі. Працювала 

в галузі станкового живопису (натюрморти, тематичні картини, пейзажі) та гра-
фіки в реалістичному й імпресіоністичному стилях. 
Учасниця виставок з 1952. Мала персональну виставку 
в 1985. Основні твори: «Літо» (1960), триптих «Жіноча 
доля (Катерина)» (1964), «Ранок» (1966), «Чекають пе-
ревозу» (1967) й ін. Твори зберігаються у Луганському 
художньому музеї. У 1986 у Ворошиловграді був вида-
ний каталог творів художниці. Член Спілки художників 
УРСР (1956).

1 (1942) – 80 років тому народилася (с. Пустельникове Олекс-
андрійського району) Євдокія Василівна Колесник,
співачка (лірико-драматичне сопрано). У 1968 закінчила 
Київську консерваторію, відтоді солістка Національної опе-
ри України. Яскрава представниця української вокальної 
школи. Кращі партії – Катерина Ізмайлова з однойменної 
опери Д. Шостаковича, Оксана («Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського) й ін. У 1978 виступала в Берлінській «Коміше опер» 
у виставі «Іфігенія в Тавриді» Глюка. Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів 
ім. М.І. Глінки (1968), VI Міжнародного конкурсу ім. П.І. Чайковського (1970), 
Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків у 
Софії (1973) й ін. З 1986 – викладач Київської консер-
ваторії (Національної музичної академії України), про-
фесор кафедри сольного співу (2011). Гастролі в США, 
Канаді, Німеччині, Франції, Іспанії, Польщі, Румунії, 
Болгарії. Має записи на радіо, грамплатівках. Лауреат 
Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка (1976). 
Народна артистка УРСР (1978).

1
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2 (1957) – 65 років тому народився (с. Любимівка Софіївського 
району на Дніпропетровщині) Федір Олександрович 
Шепель, історик, краєзнавець, журналіст. Закінчив істо-
ричний факультет Дніпропетровського університету (учень 
відомого історика Ю. Мицика). З 1982 по 1984 викладав на 
історичному факультеті КДПІ ім. О.С. Пушкіна, був заступником 
редактора журналу «Поріг», кореспондентом обласної газети 
«Народне слово». Як співробітник преспідрозділу Кіровоградського обласного управління 
СБУ багато зробив для реабілітації жертв політичних репресій в Україні. Автор сотень 
нарисів та розвідок, написаних на основі розсекречених архівів КДБ СРСР. При обласному 
управлінні СБУ створив музей історії діяльності спецслужб на території краю. Під псевдо-
німом Читальник опублікував сотні відгуків на книжки історико-краєзнавчої тематики та 
художні твори місцевих авторів. Автор-упорядник довідника «Україна 1917-1992» (1992). 
У 2014 у видавництві «Імекс-ЛТД» світ побачила книжка «Ніхто не хотів помирати, або 
репресований Єлисавет-Зінов’євськ-Кірово-Кіровоград». Лауреат обласної краєзнавчої 
премії ім. В.М. Ястребова (1995). До 60-річчя від дня народження Федора Шепеля в 2017 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського підготовлено довідникове видання «Біобібліографічний покаж-
чик», що містить перелік його публікацій.

4 (1887) – 135 років тому народився (Санкт-Петербург) 
Ігор Сєвєрянін (справжнє прізвище Лотарьов 
Ігор Васильович) (1887-1941), поет. Навчався в 
Череповецькому реальному училищі. Найпопулярніший ро-
сійський поет початку ХХ століття, якого оголосили в 1918 
«королем поетів». Започаткував читання віршів перед ма-
совою аудиторією, так звані «поезоконцерти». Один з поезо-
концертів відбувся в Єлисаветграді 5.02.1914. Про свої враження від міста та його кра-
сунь розповів в автобіографічному віршованому романі «Колокола собора чувств» (1925): 
«Давно красавицами славен Елисаветы Первой град...».

6 (1892) – 130 років тому народився (м. Єлисаветград) Ігор 
Володимирович Нєжний (1892-1968), театральний 
діяч. Випускник Єлисаветградського земського реального учили-
ща. Перші кроки на сцені зробив у драматичному гурткові при клубі 
для робітників заводу Ельворті, яким керував С. Марцинковський. 
Закінчив Одеську театральну школу. У 1910-1919 – актор у 
театрах Одеси, Кам’янця-Подільського й ін. У роки грома-
дянської війни – організатор перших фронтових агітбригад. Був директором мос-
ковських театрів Революції, Сатири, Оперети, Мюзик-холу. У 1940-1952 – заступ-
ник директора МХАТу, директор-розпорядник Театру кіноактора й Центрального 
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театру ляльок. В.І. Немирович-Данченко називав його «талантищем». Корифеї 
МХАТу нагородили почесним знаком «Чайка». Автор спогадів «Былое перед глаза-
ми. Театральные воспоминания» (М. 1963).

7 (1947) – 75 років тому народилася (м. Кіровоград) 
Наталія Михайлівна Фомичова, художниця-рестав-
раторка позолоти. У 1965 закінчила Перше Ленінградське 
педагогічне училище ім. М.О. Некрасова, три роки працю-
вала вчителем початкових класів у ленінградських школах. 
У 1969-1995 рр. працювала в СНПО «Реставратор» (спочат-
ку ученицею позолотника, ставши справжнім майстром), 

а потім – Головним спеціалістом ТОВ «Гелікон». Закінчила Вечірні рисувальні 
класи при Інституті ім. І.Ю. Рєпіна. На сьогодні є виконавцем і керівником по-
золотних робіт при відтворенні та реставрації інтер’єрів і предметів декоратив-
но-прикладного мистецтва. Брала участь у реставрації корпусу № 1 Московського 
Кремля, Андріївського й Олександрівського залів Великого Кремлівського пала-
цу, палаців Павловська, Гатчини, Оранієнбаума і Царського Села; відновлювала 
позолоту Великого залу, Янтарної кімнати й інших об’єктів. Роботи експонува-
лись на міжнародних галузевих виставках у Берліні, Роттердамі, Амстердамі, 
Турку, Дрездені, Лейпцигу. Заслужений працівник культури РФ (1995).

9 (1857) – 165 років тому народився (м. Златопіль) 
Олександр Йосипович Бродський (1857-1923), 
юрист, меценат. Кузен Лева й Лазаря Бродських. У 1883 за-
кінчив юридичний факультет Київського університету 
Св. Володимира. З 1907 – почесний попечитель єврейської 
лікарні, скарбник Товариства боротьби із заразними хво-
робами, член Комітету ремісничо-суддівської каси імені 

С. Бродського, член Ради хоральної синагоги. Ініціатор створення Київського лаун-
тенісного клубу. Директор-розпорядник Південно-російського АТ пивоварних 
заводів «Юрапиво». Один із засновників готелю «Континенталь» (нині навчаль-
ний корпус Національної музичної академії).

10 (1847) – 175 років тому народився (Німеччина) Густав 
Вільгельмович Нейгауз (1847-1937), педагог-му-
зикант, батько Генріха Нейгауза. Закінчив консерваторію 
у Кельні (1870). Працював домашнім учителем музики в 
сім’ї княгині Шихматової в маєтку «Мануйлівка» побли-
зу Кременчука. Переїздить до Єлисаветграда і одружується з
 О.М. Блуменфельд. У 1898 за сприяння Ф.М. Блуменфельда й
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О.К. Глазунова відкриває в місті музичну школу, яка стала визначним осередком музич-
ної культури на півдні України. Серед вихованців: Кароль Шимановський, Юлій Мейтус, 
Зінаїда Єремєєва (дружина Генріха Нейгауза, потім Бориса Пастернака) й ін. 
У 1906 видав брошуру «Натуральная нотная система», підготував збірник роман-
сів. У 2007 в Москві побачила світ книжка «Нейгаузы: Густав, Генрих, Станислав».

10 (1947) – 75 років тому народився (м. Кіровоград) 
Анатолій Григорович Бортник, актор. Закінчив те-
атральну студію при Київському державному театрі опе-
рети (1967). Працював у музично-драматичних театрах 
Чернівців, Вінниці, Рівного. З 2002 – в Кіровоградському 
обласному українському музично-драматичному театрі імені 
М.Л. Кропивницького. Ролі: Скорик («Сватання на Гончарівці» 
Г. Квітки-Основ’яненка), Мартин Боруля (однойм. п’єса І. Карпенка-Карого), 
Виборний («Наталка Полтавка» І. Котляревського), Ротмістр («Дами і гусари» 
А. Фредро), Марцелл («Гамлет» В. Шекспіра), Кармелло («До ваших послуг, 
удовиці!» Д. Маротта, Б. Рандоне), Карась («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського), Карлос («Остання жінка Дон Жуана» Л. Жуховицького), Кат 
(«Тіль» Г. Горіна), Савка Щербина («Як наші діди парубкували» В. Канівця). 
Заслужений артист України (1996).

12 (1882) – 140 років тому народився (с. Квітки на Черкащині) 
Кирило Григорович Стеценко (1882-1922), компози-
тор, громадський діяч, педагог. З 1892 навчався в Софіївській 
духовній школі й художній школі М. Мурашка в Києві. 
З 1899 бере участь у фольклорних експедиціях М.В. Лисенка, 
якого вважав першим учителем і головним наставником. За 
своє життя створив не менше 30 хорових колективів. У 1917 
очолив музичний відділ міністерства освіти Української Народної Республіки. 
У 1919 разом із О. Кошицем організував славнозвісну Республіканську хорову 
капелу, яка об’їздила з концертами всю Америку і Європу. Ініціатор створення 
оркестру народних інструментів України, Національного симфонічного орке-
стру, Національної книгозбірні, Першої та Другої мандрівних капел. З Другою 
капелою в 1920 здійснив тур Україною від Києва до Одеси. Наприкінці липня – на 
початку серпня 1920 побував з капелою у Єлисаветграді, Новомиргороді, Златополі, 
Листопадовому. Як один з фундаторів УАПЦ та її священник обвінчав у Грецькій церкві 
Єлисаветграда своїх капелян.

13 (1792) – 230 років тому народився Іван Петрович Оффенберг (1792-
1870), військовий діяч, барон. На військову службу вступив у 1807 юнкером 
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у Псковський драгунський полк. Учасник Вітчизняної війни 
1812. Зробив блискучу військову кар’єру, попри те, що, як 
зазначають мемуаристи, російську мову знав погано. Став 
генералом від кавалерії (1851), членом Військової Ради 
Росії, інспектором кавалерії. У 1849 Оффенберг був призна-
чений командиром 2-го резервного кавалерійського корпусу. 
Часто у ці роки відвідував Єлисаветград. Був лютеранином за 

віросповіданням і відстоював необхідність спорудження в місті кірхи, яку збудували в 
1854. Зарекомендував себе видатним адміністратором, військовим педагогом, 
теоретиком і практиком військової справи, зразковим кавалерійським началь-
ником. Надзвичайно турбуючись про комплектування кавалерії підготовленими 
для служби в ній офіцерами, заснував у 1858 в Єлисаветграді офіцерську кавале-
рійську школу; підготував для неї детальну «Инструкцию для ведения занятий в кавале-
рии» и «Наставление для резервных эскадронов». У 1859 виступив ініціатором заснуван-
ня в Єлисаветграді Благородного зібрання. Автор книжки «Генерал от кавалерии барон 
И.П. Оффенберг и наша армейская кавалерия под его начальством с 1856 по 1862 год. 
Из воспоминаний старого кавалериста» (1891).

14 (1912) – 110 років тому народилася (м. Олександрія) 
Алла Аполлонівна Цівчинська (1912-1997), пись-
менниця, педагог, мемуаристка. Її дід Панас Бачинський 
провчителював у шахтарському містечку 50 років. В Олександрії 
закінчила середню школу. Навчалася в Одеському інституті 
профосвіти (1930-1933) та Київському університеті. Там 
познайомилася з Миколою Зеровим, з яким листувалася 
до його арешту. Деякий час учителювала в рідному краї. 
Під час Другої світової війни була вивезена до Німеччини 
як остарбайтер. З 1950 жила в Австралії, з 1959 – в США. 

Працювала в дитячих притулках і шпиталях. У 1962 видала власним коштом 
повість-спогад про незабутнього Миколу Зерова «Незабутнє, немеркнуче…». 
Відомий шевченкознавець Павло Зайцев порівнював мемуари Цівчинської про 
Зерова зі сповіддю Варвари Рєпніної про Тараса Шевченка. Авторка повістей: 
«Сніжинки в хуртовині», «Край дороги», «Зоя – життя».

14 (1947) – 75 років тому народився (Черкащина) Микола 
Іванович Кравченко, діяч культури. Закінчив 
Челябінський інститут культури. З квітня 1984 по 2020 – ди-
ректор Кіровоградської обласної філармонії. Стояв біля витоків 
створення славнозвісного колективу «Зоряни». Ініціатор музичних 
проєктів: «Травневі музичні зустрічі», «Вечори духовної музики», 
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«Різдвяні передзвони» й ін.; культурно-мистецької програми «Наші земляки – майстри 
мистецтв». Заслужений працівник культури України (1993). Лауреат обласної пре-
мії в галузі культури «Духовний скарб Кіровоградщини» (2010).

16 (1902) – 120 років тому народився (м. Конотоп Сумської 
області) Григорій Володимирович Воловик (1902-
1967), режисер. У 1923 закінчив Київський музично-драматич-
ний інститут ім. М.В. Лисенка. У середині 20-х років ХХ століття за-
снував у Зінов’євську робітничо-селянський театр ім. Т. Шевченка, 
який у 1933 відряджається Наркомпросом УРСР для обслу-
говування трудящих новоутвореної Чернігівської облас-
ті. Один із засновників українських музично-драматичних театрів у Чернігові 
(1926-1941) й Ужгороді (1948-1953). У 1945-1948 працював головним режисером 
Кіровоградського обласного музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького. 
Кращі вистави: «Без вини винні» О. Островського (1946), «В степах України» 
О. Корнійчука (1946), «Загибель ескадри» О. Корнійчука (1947), «Севільський 
цирульник» О. Бомарше (1947), «Дві сім’ї» М. Кропивницького (1948) й ін. 
Заслужений артист УРСР (1946).

16 (1932) – 90 років тому народилася (м. Біла Церква 
Київської області) Світлана Андріївна Мартинова 
(1932-2010), акторка. Батько починав сценічну діяльність 
у Леся Курбаса під псевдонімом «Андрійко». У 1947 батьки 
переїхали в Кіровоград. Закінчила Київський театральний ін-
ститут ім. І. Карпенка-Карого (1954). У 1954 вийшла заміж 
за Івана Казнадія, який вчився в тому ж інституті на режи-
серському факультеті й згодом став одним з провідних театральних режисерів 
України. Ця театральна пара пронесла свою велику любов до українського театру 
через все життя. У Кіровоградському театрі ім. М.Л. Кропивницького вони працювали 
в 1958-1962 та 1968-2003 рр. Протягом своєї майже 50-річної театральної кар’єри 
зіграла понад 80 ролей у різних театральних і телевізійних постановах. Заслужена 
артистка УРСР (1973).

19 (1942) – 80 років тому народився (с. Кассан Кашкадар’їнської 
області в Узбекистані) Юрій Михайлович Камінський, 
поет. Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інсти-
тут ім. О.С. Пушкіна (1969). Був на журналістській роботі в газеті 
«Кіровоградська правда». З 1967 – кореспондент-організатор 
Бюро пропаганди художньої літератури СПУ. До виїзду в 
Ізраїль (1995) редагував у Кіровограді газету «Без таєм-
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ниць». Автор поетичних збірок: «Пора ледохода» (1976), «Ранний свет» (1979), 
«Неторопливая звезда» (1984), «Речь» (1987), «Минутная стоянка» (1990), 
«Песок» (1994); збірки художньої прози «Самое время» (1989), нарисів «Земля 
на ладонях друзей» та ін. Представлений в антології «Украина. Русская поэзия. 
ХХ ст.» (2007).

19 (1952) – 70 років тому народився  (м. Ульяновка, нині 
Благовіщенське) Валерій Сергійович Рибалкін, уче-
ний-арабіст, поліглот (знає 27 мов). Середню школу закін-
чив із золотою медаллю. Навчався в Київському інституті 
іноземних мов, Московському військовому інституті іно-
земних мов, з відзнакою закінчив факультет сходознав-
ства Ленінградського університету. У 1996-1999 рр. був 

на дипломатичній роботі: радник із політичних питань Посольства України в 
ОАЕ. Доктор філологічних наук, професор, завідувач Відділу класичного Сходу 
Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Автор 8 книжок. 
Переклав українською мовою арабські казки «Тисяча й одна ніч» (2011), працює 
над перекладом Корану. Живе в Києві й селі Кошаро-Олександрівці Ульяновського 
району.

20 (1947) – 70 років тому народилася (с. Попівка 
Маловисківського району) Неля Федорівна Фірсова, 
художниця-керамістка. У 1974 закінчила живописне відді-
лення Одеського художнього училища. Творчу діяльність 
розпочала у 1977. Учасниця багатьох всеукраїнських і за-
рубіжних виставок, було влаштовано декілька персональ-

них вернісажів. Основні твори: «Господарочка» (2002), «Ваза» (2003), «Осінь» 
(2004), «Кицька» (2003) й ін. Керамістами стала вся родина Фірсових: чоловік 
Микола Іванович Фірсов, сини Олександр і Сергій. Про династію Фірсових у 1991 
році знято документальний фільм, який демонструвався на українському й все-
союзному телебаченні. Член Національної спілки художників України. Лауреат 
обласної премії в галузі декоративно-ужиткового мистецтва ім. Я.В. Паученка (2007). 
Заслужений художник України (2014).

21 (1942) – 80 років тому народилася (с. Суровикіно 
Сталінградської області) Тетяна Йосипівна Корнієць, 
акторка й режисер. У 1968 закінчила акторський факультет 
Київського державного інституту театрального мистецтва 
ім. І. Карпенка-Карого, згодом – режисерський факультет. 
Акторский дебют відбувся в 1969 на сцені Кіровоградськог об-
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ласного музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького в ролі Наталки у ви-
ставі за п’єсою О. Коломийця «Горлиця». З 1970 по 1982 – режисер Народного 
театру Палацу культури ім. Жовтня заводу «Червона Зірка», поставила 11 вистав. Колектив 
театру був нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, дві-
чі ставав лауреатом Всесоюзних фестивалів народної творчості. Одну з найуспіш-
ніших постанов за п’єсою Ф.Г. Лорки «Дім Бернарди Альби» здійснила в 1976 на сцені теа-
тру ім. М.Л. Кропивницького. У 1989 в Народному театрі музичної комедії Палацу культури 
ім. Калініна заводу «Гідросила» поставила оперету І. Кальмана «Фіалка Монмартру». 

28 (1872) – 150 років тому народився (Грузія) Коте 
Марджанішвілі (Костянтин Марджанов) (1872-
1933), театральний діяч: режисер, актор, педагог. Сценічну 
діяльність починав у Кутаїському театрі. З 1897 – на росій-
ській сцені; як актор дебютував у Єлисаветграді. Постановник 
легендарної вистави «Фуенте Овехуна»» за п’єсою Лопе де 
Вега (1919, Київ) на сцені колишнього театру «Соловцова». 
У 1922 повернувся до Грузії. 1926 заснував у Кутаїсі драматичний театр, нині 
Тбіліський театр ім. К. Марджанішвілі.

28 (1907) – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Карл Ілліч Еліасберг (1907-1978), диригент. Навчався 
в Музичній студії ім. Отакара Шевчика в Єлисаветграді в скрипаля 
Й.А. Гольденберга. У 1929 закінчив Ленінградську консерва-
торію за класом скрипки. Диригентське мистецтво вивчав 
самостійно. У 1928-1931 – диригент Ленінградського театру 
оперети. З 1937 по 1950 – головний диригент Великого сим-
фонічного оркестру Ленінградського радіокомітету. Відомий найперше як ди-
ригент – виконавець Сьомої симфонії Д. Шостаковича в блокадному Ленінграді 
(09.08.1942). Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1944).

29 (1872) – 150 років тому народився (м. Кам’янець-
Подільський) Антон Людвігович Смідович (1872-
1916), земський лікар і громадський діяч. Двоюрідний 
брат відомого російського письменника В.В. Вересаєва 
(Смідовича). У 1898 закінчив медичний факультет 
Київського університету. До 1906 працював земським 
дільничним лікарем в Одеському повіті й санітарним лі-
карем у Богучарському повіті Воронезької губернії. В Олександрійському повіто-
вому земстві служив з 1906 по 1908: санітарний лікар м. Олександрії. Укладач щоріч-
них оглядів «Земская медицина и заболеваемость населения Александрийского уезда 
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Херсонской губернии» (1906, 1907, 1908; видавались окремими брошурами в олексан-
дрійській друкарні Ф.Х. Райхельсона). З 1908 по 1916 рік працював завідувачем 
санітарного бюро Катеринославського губернського земства. Редагував жур-
нал «Врачебно-санитарная хроника Екатеринославского губернского земства». 
Автор низки праць з питань санітарії. Учасник боротьби з епідемією холери 
на Катеринославщині, від якої й помер. Видатний український вчений-гігієніст 
О.Н. Марзєєв згадує: «Это был талантливый санитарный врач, отличный организатор, 
видный общественный деятель, человек высокой культуры. Все мы, санитарные врачи, 
без колебаний признавали его авторитет. Работать под его руководством было легко 
и интересно».
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ЧЕРВЕНЬ  

1 (1907) – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Олександр Михайлович Золотарьов (1907-1943), 
етнолог, етнограф. Батько Михайло Осипович Золотарьов – ін-
женер, мати Генріетта Яківна (у дівоцтві Гаркаві) була родичкою 
Ю. Тинянова й І. Еренбурга. У 1921 Золотарьови переїхали до 
Москви, де хлопець закінчив школу й у 1926 вступив на 
технологічний факультет Інституту народного господарства 
імені Плеханова. Захопившись історією найдавніших безписьменних культур, на 
4-му курсі полишає навчання в інституті. У 1930 вступає в аспірантуру Державної 
академії матеріальної культури в Ленінграді, подавши на конкурс монографію 
«Происхождение экзогамии», яка заслужила високу оцінку й невдовзі була опу-
блікована у фаховому журналі. Брав участь у Волзькій палеолітичній (1930) й 
Амурській етнографічній (1931) експедиціях. У 1934, 1936 й 1940 був керівником 
етнографо-археологічних експедицій на Амур і Ханти-Мансійський національ-
ний округ. Паралельно інтенсивно викладав у вишах Москви й Ленінграда. Читав 
лекції з етнографії народів світу й СРСР, вів спецкурси й семінари з етнографії 
Австралії, Океанії, Східної й Південно-Східної Азії, а також Америки. Кандидат 
історичних наук (1937). Автор понад 30 наукових праць. Встиг підготувати док-
торську дисертацію, але захистити її перешкодила війна. Добровольцем пішов 
на фронт, потрапив у полон, звідки йому вдалося втекти. Встиг написати спо-
гади про своє 35-денне перебування в пеклі. Однак був звинувачений «в измене 
Родине» й у вересні 1942 засуджений на 10 років таборів, де й загинув. Головна 
праця – монографія «Родовой строй и первобытная мифология» – була видана 
через багато років після смерті Золотарьова (1964) й визнана класичною.

2 (1937) – 85 років тому народився (с. Созонівка Кірово-
градського району) Василь Макарович Остапенко 
(1937-2012), театральний художник. У 1963 закінчив 
Одеське театральне художньо-технічне училище. У 1963-
1970 рр. працював художником П’ятигорської крайової 
та Кіровоградської обласної студій телебачення. З 1970 – 
головний художник Кіровоградського обласного театру ляльок. 
Здійснив постанову більше 100 вистав у театрах України й Росії (Чернівці, 
Хмельницький, Ростов-на-Дону). Учасник виставок театрального мистецтва 
в Києві, Москві, Празі, Ташкенті, Тбілісі. Твори придбані Українським музеєм те-
атрального мистецтва, Центральним музеєм УНІМА, Національним музеєм Чехії 
й ін. Член Міжнародної організації діячів театру ляльок УНІМа (1984). Лауреат 
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обласної премії в галузі образотворчого мистецтва ім. О.О. Осмьоркіна (2010). 
Заслужений працівник культури УРСР (1980).

3 (1897) – 125 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Григорій Йосипович Аптекман (1897-1938), інже-
нер-механік. Син купця. У 1915 закінчив Єлисаветградську при-
ватну гімназію Крижановського, у 1923 – механічний факультет 
Харківського технологічного інституту. Працював інжене-
ром на Харківському паровозобудівному заводі. Займався 
освоєнням виробництва «Зульцерів», одночасно – асис-

тент, аспірант Науково-дослідницької кафедри гідромеханіки й авіації при ХТІ 
(з 1927). Керував практичними заняттями з теплотехніки. Доцент Харківського 
політехнічного інституту. У квітні 1930, після реорганізації ХПІ, розподілений у 
Харківський машинобудівний інститут. Інженер конструкторського бюро дизель-
ного відділу ХПЗ (1930). Брав участь під керівництвом К.Ф. Челпана в створенні 
швидкохідного безкомпресорного дизель-мотора В-2 для танка Т-34. З 1934 – 
начальник конструкторського бюро Українського науково-дослідницького авіа-
дизельного інституту. Під його керівництвом у 1935 створений авіаційний варі-
ант дизеля БД-2А. У 1937 заарештований за звинуваченням «во вредительстве и 
срыве правительственного задания по производству авиационных дизель-мото-
ров». Розстріляний у 1938. Реабілітований.

4 (1907) – 115 років тому народився (смт Голованівськ) 
Наум Мойсейович Шинкерман (1907-1997), лі-
кар-патологоанатом. У 1932 закінчив Одеський медичний 
інститут. Кандидат медичних наук (1935). Під час Другої сві-
тової війни у 1941-1943 – патологоанатом 4-го Українського 
фронту, а з 1944 по 1946 – головний патологоанатом 

Прикарпатського військового округу, майор медичної служби. Нагороджений 
бойовими орденами й медалями. У 1946 організував і керував до 1969 кафе-
дрою патологічної анатомії Чернівецького медичного інституту. Потім за станом 
здоров’я переїхав до Москви, де й помер. Доктор медичних наук (1955), профе-
сор (1957). Провадив дослідження в галузі щитовидної залози й ендокринної 
системи (автор понад 50 наукових праць).

7 (1887) – 135 років тому народився Борис 
Володимирович Гомзин (1887-1965), військовий діяч 
і письменник (поет, прозаїк, драматург). Походив з дворян 
Санкт-Петербурзької губернії, котрі мали великі маєтки в 
Балтському повіті Подільської губернії. Греко-католик за 
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віросповіданням. У 1905 закінчив Єлисаветградську класичну гімназію. Навчався 
в Новоросійському університеті в Одесі, проте залишив його й у 1908 закінчив 
Єлисаветградське кавалерійське училище в ранзі корнета. Воював у роки Першої 
світової війни. 3 листопада 1914 – командир ескадрону 5-го запасного кінного 
полку. З 1915 – штабс-ротмістр. У 1917-1920 був чільним діячем українського 
національно-визвольного руху. З січня 1919 – начальник оперативної частини 
штабу Правобережного фронту Дієвої армії УНР. З травня 1919 – старшина для 
доручень при Військовому міністерстві УНР. З квітня 1920 – командир кінного 
дивізіону 6-ї Січової дивізії Армії УНР. 3 23 червня 1920 – помічник начальни-
ка розвідувального відділу Генерального штабу УНР. Підполковник. З 1923 жив 
на еміграції у Львові, згодом перебрався до Чехословаччини. Був керівником 
Союзу гетьманців-державників у Чехословаччині. Навчався на історико-філо-
логічному відділі Українського педагогічного інституту ім. Драгоманова (Прага). 
Працював асистентом кафедри історії української літератури, потім редактором 
журналу «Студент». У 1938 переїхав до Берліна, очолив українську громаду в 
Німеччині й редагував журнал «Нація в поході». Під час Другої світової війни жив 
у Німеччині, очолював військовий штаб при П. Скоропадському. Автор поетичної 
збірки «Трой-зілля» (1928), поеми «Екклезіаст», збірки новел «Прокляті часи», 
драми «Кров кличе» (1933), поеми «Лови» й інших творів.

9 (1897) – 125 років тому народився (м. Полтава) Юрій 
Васильович Кондратюк (справжнє ім’я Шаргей 
Олександр Гнатович) (1897-1942), вчений-винахідник, один 
з піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. 
У 1916 закінчив Полтавську гімназію, навчався в Петроградському 
політехнічному інституті. Під час громадянської війни заробляв на 
життя приватними уроками. У 1921-1925 жив у родичів у Малій 
Висці на Єлисаветградщині, де й став Юрієм Кондратюком. Працював помічником ма-
шиніста, машиністом, електротехнологом на місцевому цукровому заводі. У Малій Висці 
працював над книжкою «Завоювання міжпланетних просторів» (надрукована в 1929). Ідеї 
Кондратюка використали американці при підготовці польоту на Місяць косміч-
ного корабля «Аполлон» (1969). У Малій Висці його ім’ям названо вулицю, встановле-
но меморіальну дошку на одному з фасадів цукрового заводу.

12 (1907) – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Арсеній Олександрович Тарковський (1907-1989), 
поет, прозаїк, перекладач. Син О.К. Тарковського. Навчався 
в приватній гімназії М. Крижановського в Єлисаветграді з 1916. 
Закінчив Єлисаветградську профтехшколу, яка розміщувалась у 
приміщенні реального училища. На все життя запам’ятав поезо-
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концерт І. Сєвєряніна та Ф. Сологуба в Єлисаветграді (1914), часто бував на Хуторі Надія 
(Надія Карлівна Тарковська – перша дружина І. Карпенка-Карого – була його рідною 
тіткою). У 1922-1924 – учень Єлисаветградської профтехшколи № 1, яка розміщувалась 
у приміщенні колишнього ЄЗРУ. Навчався на Вищих літературних курсах у Москві 
(1925-1929). Друкуватися почав 1926. Автор поетичних збірок: «Перед снігом» 
(1962), «Гонець» (1969), «Вірші» (1974), «Чарівні гори» (1978), «Зимовий день» 
(1980). Перекладав з багатьох мов світу. Посмертне зібрання творів виходило 
в 4 томах. Багато поетичних творів навіяли спогади про Єлисаветград та його мешканців. 
У Кіровоградському колегіумі (приміщення гімназії Крижановського) відкрито музей роди-
ни Тарковських, його іменем названо вулицю в рідному місті. Лауреат Державної премії 
СРСР. Батько всесвітньо відомого кінорежисера Андрія Тарковського (4.04.1932 – 
29.12.1986). Представлений в антології «Украина. Русская поэзия. ХХ век» (2007).

13 (1967) – 55 років тому народився (с. Медвин 
Богуславського району Київської області) Ігор Борисович 
Вишниченко, живописець. Дитинство та юність провів у 
селі Молодіжне Долинського району на Кіровоградщині. У 1984-
1985 навчався в Кіровоградській школі підготовки керівників 
художньої самодіяльності за фахом художник-оформлювач 
(викладач М. Перкас). У 2000 з відзнакою закінчив живо-

писне відділення Харківського державного художнього училища (викладачі 
Г.М. Коновалов та О.О. Безруков). Живе і працює в смт Новгородці. Улюблений жанр 
– пейзаж, пише в реалістичній техніці. Бере активну участь в обласних і всеукраїн-
ських виставках і пленерах: «Кіровоградщина – очима художників», «Калнишева 
рада» (Ромни), «Мальовнича Тростянетчина» (Тростянець), «Будетлянин Давид 
Бурлюк» (Лебедин), «Сумська палітра» (Суми), «Хуст-2010» (Закарпаття), 
«Степограй 2009» й ін. Твори зберігаються в зібраннях Лебединського худож-
нього й Путивльського краєзнавчого музеїв, у приватних колекціях України 
та Росії. Автор настінної картини за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки 
в Новгородківському НВК.

16 (1887) – 135 років тому народивя (м. Єлисаветград) 
Джон Венгер (справжнє ім’я Яків) (1887-1976), аме-
риканський художник (сценограф, живописець, графік). 
Малювати почав з трьох років. Навчався в Єлисаветградській 
гімназії, де викладачі звернули увагу на його хист до малю-
вання і порадили батькам 13-річного гімназиста звернутися в 
Імператорську академію мистецтв з клопотанням дозволити 

хлопцеві навчатися в Одеському художньому училищі. З 1900 по 1903 Яків навчається 
в цьому художньому закладі. До Америки Яків Венгер виїхав у 1903 до свого дядь-
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ка, власника крамниці в штаті Нью-Джерсі. Заробляв на життя моделюванням 
жіночого одягу та ювелірних виробів. Згодом вступає до Нью-Йоркської акаде-
мії дизайну. Його надзвичайно глибоке, новаторське розуміння співвідношення 
кольору й світла сприяє тому, що Венгер стає знаменитим передусім як теа-
тральний художник, який зробив революцію в художньому оформленні вистав. 
У 1916 була влаштована його перша персональна виставка в Нью-Йорку, яка 
отримала чудові відгуки. Її відвідав відомий актор Френк Конрой (1890-1964), 
який запропонував Венгеру оформити на відкриття Грінвіч-Вілледж театру ви-
ставу за п’єсою тоді ще маловідомого драматурга Юджина О’Ніла (1888-1953). 
Після тріумфальної прем’єри її автор (у майбутньому лауреат Нобелівської 
премії) О’Ніл сказав Венгеру: «Молодий чоловіче, відтепер весь світ буде знати 
вас!» Його називали «майстром-колористом», «творцем графічної симфонії». 
Венгер був художнім керівником провідних бродвейських театрів. Багато пра-
цював у Метрополітен-опері, Бостонській опері й інших театрах. У 1919 йому 
було замовлено ескізи декорацій до американської прем’єри балету «Петрушка» 
І. Стравінського. А ще він отримав світове визнання як живописець (писав тема-
тичні композиції, портрети, пейзажі, натюрморти, мініатюри й акварелі), в яких 
найбільш повно відбилось його художнє бачення. Впродовж життя художника 
було влаштовано 25(!) персональних виставок у США, Канаді й багатьох країнах 
Європи. Він потрапив у компанію з 6 найвидатніших американських художників, 
на честь яких була випущена серія марок з їхніми картинами. Вражає виняткова 
працездатність уродженця Єлисаветграда. Понад 30 років він віддав педагогіч-
ній діяльності, будучи заслуженим професором кафедри живопису університету 
Нью-Мехіко. Твори Венгера представлені в експозиціях кращих музеїв: Музей 
міста Нью-Йорка, Метрополітен-музей, Бруклінський музей, Музей сучасного 
мистецтва, Смітсонівський інститут, у музеях Ізраїлю й інших країн. У пам’ять 
про Венгера Національне товариство художників-акварелістів США заснувало 
премію його імені. Його картинам притаманний особливий неповторний стиль, 
наповненість глибоким духовним змістом, який буквально зачаровує глядача. 
Дослідники творчості Венгера зазначають, що його мистецтво існує поза часом, 
воно спрямоване в майбутнє й так само буде хвилювати прийдешні покоління.

18 (1922) – 100 років тому народився (м. Долинська) Петро 
Дмитрович Косенко (1922-2012), поет. Навчався на іс-
торичному факультеті Дніпропетровського університету (до 
1941). З 1942 – у німецькій неволі («остарбайтер»). Після 
Другої світової війни жив у Венесуелі, Бразилії, Колумбії. 
Працював будівельником, землеробом. Досконало оволодів 
англійською, німецькою й іспанською мовами. Вчителював, 
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викладав рідну мову й літературу в україномовних школах. Останні три десяти-
ліття (з 1963) працював ретушером і художником у США. Автор збірки сонетів 
«Пізні грона» (Едмонтон, 1989), «Любов і туга, туга і любов» (1992), збірки пое-
зій «Трунок євшану» (1995).

20 (1937) – 85 років тому народилася (с. Новомиколаївка 
Запорізької обл.) Нінель Михайлівна Бокій (1937-2008), 
історик, археолог, педагог. Закінчила історичний факультет 
Київського університету. З 1976 – завідувач відділу археології 
Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. Після захисту 
дисертації працювала в КДПІ ім. О.С. Пушкіна. Кандидат історичних 
наук, доцент. Археологічні дослідження проводила майже в усіх ра-

йонах області. Видала низку наукових і науково-популярних праць з історії та архео-
логії краю, зокрема збірку «Центральна Україна за доби класичного середньовіччя: 
студії з історії ХIV століття». Лауреат обласної краєзнавчої премії ім. В.М. Ястребова (1999). 
У 2011 в КДПУ ім. В.К. Винниченка відкрито археологічний музей імені Н.М. Бокій.

23 (1877) – 145 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Сергій Фердинандович Таубе (1877-1931), 
військовий діяч, православний, барон. У 1897 закін-
чив Костянтинівське артилерійське училище, у 1905 – 
Миколаївську академію Генерального штабу. З 1912 по 1914 
викладав в Олександрівському військовому училищі. Учасник 
Першої світової війни, полковник. Командир 66-го піхотно-

го Бутирського полку (1916-1917). Начальник штабу 10-го армійського корпусу. 
Генерал-майор (1917). Нагороджений орденами Св. Станіслава ІІІ (1909) та ІІ ст. 
(1915), Св. Анни ІІІ ст. (1914), Св. Володимира IV з мечами та стрічкою (1917). 
У 1918 добровільно вступив до лав Червоної армії, в якій служив до 1931. Зокрема 
викладав військову справу в 1-му Московському університеті. У 1931 заарештова-
ний за «антисоветскую дятельность». Розстріляний, реабілітований у 1957.

24 (1947) – 75 років тому народився (м. Кіровоград) 
Микола Олексійович Штейнберг, фахівець з атом-
ної енергетики. У 1971 закінчив Московський енергетичний 
інститут за спеціальністю «Атомні електростанції». З 1971 
по 1983 працював на Чорнобильській АЕС старшим інже-
нером і начальником цеху. У 1983-1986 – на Балаківській 
АЕС заступником головного інженера. З травня 1986 по 

листопад 1987 (під час аварії) – головний інженер ЧАЕС. З квітня 1987 – за-
ступник голови Держатоменергонагляду СРСР. У серпні 1991 призначений голо-

20

23

24



103

Пам’ятні дати червня

вою Державного комітету України з ядерної і радіаційної безпеки. У 2002-2006 
працював заступником Міністра палива й енергетики України, потім – головою 
Ради з реакторної безпеки при Голові Державного комітету України з ядерного 
регулювання. У співавторстві з Г. Копчинським написав книгу «Чернобыль. Как 
это было. Предупреждение» (2011).

26 (1937) – 85 років тому народився (с. Лозуватка 
Новоукраїнського району) Валерій Олексійович Юр’єв 
(1937-1980), поет, драматург, літературний критик. Навчався 
у КДПІ ім. О.С. Пушкіна. Працював методистом з фольклору та ет-
нографії в Кіровоградському обласному будинку народної твор-
чості, кореспондентом молодіжної газети «Молодий комунар». 
У 1972 переїхав до Миколаєва, де працював у редакції об-
ласної газети «Південна правда». Автор збірок: «Монологи землі» (1965), «Доля» 
(1967), «Орбіта дня» (1974), «Силует матері» (1981), «Спрага» (1984); п’єси 
«Залізна троянда» (1972), повістей «Отой Вітька Паливода!» (1975), «Золота не-
діля» (1983) й інших творів. Павло Тичина у відгуку на першу книжку Валер’яна 
Юр’єва «Монологи землі» зауважив чистий ліричний голос молодого поета, його 
непідробність, щирість, володіння поетичною формою.

27 (1947) – 75 років тому народився (м. Новоукраїнка) 
Валерій Васильович Васьков (1947-2014), хорео-
граф і художник. У 1968 закінчив Вижницьке училище при-
кладного мистецтва. З 1970 по 1973 працював у сувенірно-
му цеху Вижницького деревообробного комбінату. З 1973 
по 1998 – незмінний керівник одного з кращих в Україні 
творчих колективів – народного самодіяльного ансамблю 
«Смеречина» м. Вижниця Чернівецької області. Побував з колективом у багатьох 
країнах світу й здобув нагороди на міжнародних конкурсах у Франції, Німеччині, 
Бельгії, Чехії, Сербії, Польщі, Румунії. З 1999 і до самої смерті в 2014 жив і пра-
цював як художник-живописець у столиці Португалії м. Лісабоні, де мав свій 
художній салон. Персональні виставки (понад 30) проходили в різних містах 
Португалії та інших країнах Європи, у США й Канаді. Представлений у «Золотій 
книзі сучасних художників Португалії». Почесний громадянин м. Вижниця. 
Заслужений працівник культури УРСР (1979).

28 (1937) – 85 років тому народився (с. Станкувате Вільшанського району) 
Олександр Федорович Кердіваренко (1937-2021), письменник, журна-
ліст. У 1966 закінчив КДПІ ім. О.С. Пушкіна, у 1979 – Вищу партійну школу при ЦК 
КПУ. Працював у партійних органах і районній пресі. З 1985 по 1991 – головний 
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редактор обласної газети «Кіровоградська правда». Потім (до 
2003) – завідувач відділу цієї газети. З 1985 по 1992 очолював 
обласну організацію Спілки журналістів України. Писав гумор і 
сатиру, ліричні вірші, детективні твори, публіцистику. Автор 
книжок: «Йдучи в незвідані краї» (2008), «Дні білих камінців» 
(2006), «А жито половіло...» (2007), «Відпочинок з бараном» 

(2006), «Візит до Президента» (2005), «Село – мій ревний біль» (2007), «Дірка в 
космоплані» (2010). «Самі собі в своїй господі» (2011), «Ключі від раю» (2017) й ін. 
Член Національної спілки письменників України (2008). Лауреат обласної літератур-
ної премії ім. Є.Ф. Маланюка (2009). Заслужений журналіст України (1998).

29 (1887) – 135 років тому народився (с. Никонорівка, 
тепер у межах Кропивницького) Павло Максимович 
Журавленко (1887-1948), оперний співак (бас). Закінчив 
Єлисаветградське трикласне народне училище. Початкову вокаль-
ну освіту здобув у місцевого педагога І.Я. Долинського. Працював 
писарем в Єлисаветградському окружному суді. Допомогав тору-
вати юнакові шлях у велике мистецтво єлисаветградський нотарі-

ус Антон Федорович Якубовський. З 1906 жив і навчався вокалу в Москві. Дебютував 
на оперній сцені м. Казані (1911). У 1912-1916 – соліст Петербурзького театру 
музичної драми, з 1918 – Малого оперного й Петроградського театру опери 
й балету. З 1918 по 1920 співав разом з Ф. Шаляпіним. Протягом сценічного 
життя виконав понад 100 ролей. Автор спогадів «Записки артиста» (журнал 
«За советское искусство», № 5, 7, 10, 14, 17 за 1945 та № 4 за 1946). Народний 
артист РРФСР (1938). Племінник – відомий історик опери Максим Мальков, 
автор книжки «Мастера советской оперной сцены. Очерки».

29 (1937) – 85 років тому народився (м. Кіровоград) Юхим 
Олександрович Сприкут, футболіст, тренер. Легенда 
кіровоградського футболу. За фахом – перукар, через що й 
отримав у вболівальників прізвисько «Фима-парикмахер». 
Футбольний самородок. У команді майстрів кіровоградської
«Зірки» дебютував у 24 роки. У товариському матчі з київським 
«Динамо» (1961) забив два голи знаменитому воротареві Олегу 

Макарову. У 1962-1963 грав за команди «Авангард» Жовті Води й «Шахтар» 
Олександрія. За кіровоградську «Зірку» виступав 4 сезони – 1964, 1965, 1966, 1970: 125 
матчів, 33 голи. Грав також за команди «Дніпро» Кременчук і «Кривбас» Кривий 
Ріг. Закінчив факультет фізвиховання КДПІ ім. О.С. Пушкіна. У 1971-1974 – граючий 
тренер аматорської команди «Колос» Новомиргород і «Локомотив» Знам’янка. Працював 
адміністратором «Зірки», тренував юнацькі команди. Нині живе в Ізраїлі.
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1 (1902) – 120 років тому народилася (м. Єлисаветград) 
Зайденшнур Евеліна Юхимівна (1902-1985), літе-
ратурознавець, текстолог, бібліограф. Навчалась на фізи-
ко-математичному факультеті МДУ ім. М.В. Ломоносова 
(закінчила 3 курси). З 1924 – науковий співробітник Музею 
Л.М. Толстого в Москві, де пропрацювала 60 років. Кандидат 
філологічних наук (1945). Автор праць: «Дни и годы П.И. Чайковского. Летопись 
жизни и творчества» (1940), «Библиография произведений Л.Н. Толстого» 
(1955), «Описание рукописей и статей Л. Н. Толстого (1961)», «Толстой – редак-
тор» (1965), «Война и мир» Л.Н. Толстого. Создание великой книги» (1966) й ін. 
Редактор повного зібрання творів Л.М. Толстого в 90 томах (1924-1985).

4 (1962) – 60 років тому народився (м. Броди Львівської об-
ласті) Ігор Миколайович Демчук, фотожурналіст і 
фотохудожник. У 1984 закінчив факультет журналістики 
Львівського державного університету імені Івана Франка. У 
1984-1995 – фотокореспондент ТАРС-РАТАУ, Укрінформу в 
Кіровоградській області. З 1995 – фотокор, спеціальний ко-
респондент обласної газети «Народне слово», з 2020 – газе-
ти «Кіровоградська правда». Лауреат премії імені Володимира Винниченка газе-
ти «Народне слово». Член Національної спілки фотохудожників України. У 2010 
нагороджений Золотою медаллю української журналістики. Учасник багатьох 
обласних і всеукраїнських виставок фотохудожників. Мав персональні виставки: 
«Зупинись і замилуйся» (2011), «Великі малі люди» (2014), «Вулиця Дворцова 
– минуле і сучасне» (2014), «Вулиця Велика Перспективна – від фортеці Святої 
Єлизавети до Янгола-охоронця міста» й ін. Лауреат обласної журналістської пре-
мії (2005). Заслужений журналіст України (2017).

4 (1962) – 60 років тому народилася (смт Олександрівка) 
Ірина Василівна Русул, танцівниця, хореограф і пе-
дагог. У 1983 з відзнакою закінчила КДПІ ім. О.С. Пушкіна. 
З 1977 по 1988 була солісткою заслуженого ансамблю на-
родного танцю України «Ятрань». У 1982 на базі середньої 
школи № 10 (селище Нове) створила танцювальний гур-
ток «В гостях у казки», який через 5 років отримав звання 
«зразковий». У 1988 Кіровоградський ливарний завод збудував для колективу 
двоповерхове приміщення з трьома просторими залами й необхідними допоміж-
ними кімнатами. У 1997 колектив отримав статус школи естетичного виховання 
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«В гостях у казки». За 40 років існування народний дитячий театр танцю пере-
магав на міжнародних конкурсах і фестивалях у Росії, Білорусі, Грузії, Латвії, 
Болгарії, Польщі, Македонії, Італії, Чехії, Німеччині, Франції й інших країнах. 
У 1992, 1995, 1997, 2002 Ірина Русул організувала й провела в Кіровограді між-
народні фольклорні фестивалі «Діти планети – посланці миру», в яких взяло 
участь понад 1 000 дітей з 9 країн світу. За 40 років педагогічної діяльності вихо-
вала понад 3 тисячі дітей. Заслужений працівник культури України (1999).

5 (1892) – 130 років тому народився (м. Олександрія) Ной 
Самуїлович Морозовський (1892-1953), лікар-фти-
зіатр. Навчався в Олександрійській гімназії. У 1911-1913 був 
членом просвітницького гуртка Дмитра Чижевського; керував 
його літературною секцією, одружився із сестрою Чижевського. 
Навчався в Петербурзькому психо-неврологічному інсти-
туті, у 1919 перевівся на 5-й курс медичного факультету 

Київського університету. З 1920 по 1925 завідував у Наркоматі охорони здо-
ров’я підвідділом загальної та спеціальної медичної допомоги, очолював сек-
цію боротьби з туберкульозом. З 1925 – завідувач відділу соціальної патології 
і профілактики Харківського туберкульозного інституту. Під його керівництвом 
створювалась цілісна науково обгрунтована система протитуберкульозної служ-
би України, яка вважалась кращою в СРСР. З 1932 – професор, з 1939 до 1946 – 
директор Київського туберкульозного інституту. З 1944 по 1949 – головний фти-
зіатр Міністерства охорони здоров’я УРСР. Автор 110 наукових праць, підготував 
10 кандидатів медичних наук.

7 (1937) – 85 років тому народився (м. Токмак Запорізької 
області) Владислав Васильович Журавський, 
журналіст, краєзнавець, поет. Закінчив середню школу 
№ 10 в Олександрії, факультет української філології КДПІ 
ім. О.С. Пушкіна (1962) та відділення журналістики ВПШ при ЦК 
КПУ. Вчителював на Дніпропетровщині й Кіровоградщині. 
З 1972 по 1999 – редактор Світловодської міськрайонної газети 

«Наддніпрянська правда». Автор поетичних книг: «На добридень», «Собор», «Берег 
любові»; краєзнавчих розвідок: «Іванівка (Янів)», «Світловодськ: місто і люди», 
«Скарби Чорного лісу» (2003), «Степ і ліс» (2004) й ін. Лауреат обласної краєзнав-
чої премії ім. В.М. Ястребова (2005).

8 (1842) – 180 років тому народився (с. Бенардосівка Єлисаветградського повіту, 
тепер с. Мостове Миколаївської області) Микола Миколайович Бенардос 
(1842-1905), учений-винахідник, фізик. Дитинство пройшло в маєтку батьків 
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у Новоукраїнці. Початкову освіту отримав домашню. Улюбленими 
заняттями були слюсарна й ковальська справи. Багато часу хло-
пець проводив у майстернях батька, створених для обслугову-
вання потреб садиби. Навчався в Київському університеті й 
у Петровській землеробській і лісовій академії в Москві. 
У 1881 винайшов спосіб з’єднання і розз’єднання металів 
дією електричного струму (електрогефест). Вважається 
творцем дугового електрозварювання металів (1882), конструктором електрич-
ного акумулятора, розробив один з перших проєктів будівництва гідроелектро-
станції. У 1902 керував роботами з електрифікації Єлисаветграда. 100-річчя з нагоди 
винаходу електрозварювання відзначалося за рішенням ЮНЕСКО в усьому світі. 
У м. Фастові на Київщині йому встановлено пам’ятник.

10 (1937) – 85 років тому народився (с. Новоолександрівка 
Кіровоградської обл.) Григорій Михайлович 
Артеменко, актор, режисер. Закінчив акторський (1964) 
та режисерський (1981) факультети Київського інституту 
театрального мистецтва. З 1964 працює в Житомирському 
обласному українському музично-драматичному театрі імені 
І. Кочерги. Був художнім керівником театру. Ролі: 
Котовський («На світанку» О. Сандлера), Васьков («А зорі тут тихі» за 
Б. Васильєвим), Голохвастов («За двома зайцями» М. Старицького), Король Лір 
(однойм. п’єса В. Шекспіра) та ін. Вистави: «Українські водевілі» А. Велісовського, 
М. Кропивницького, М. Старицького (1981), «Солодка ягода» Є. Птичкіна (1981), 
«Ділок» О. Толстого (1983), «Маленький сажотрус» Б. Бріттена (1985), «Сватання 
на Гончарівці» (1988) й ін. Заслужений артист УРСР (1979). Народний артист 
України (2007).

12 (1902) – 120 років тому народився Іван Михайлович 
Шепетов (1902-1943), військовий діяч. У 1924 закінчив 
Єлисаветградську кавалерійську школу ім. С.М. Будьонного, 
одружився з місцевою жителькою. На початку війни команду-
вав 96-ю гірсько-стрілецькою дивізією, яка відзначилася в боях 
під Голованівськом. 9.11.1041 йому було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. Генерал, нагороджений орде-
ном Червоного Прапора. 26.05.1942 після контузії потрапив у полон, перебував 
у концтаборі неподалік Нюренберга. За спробу втечі й непокору був розстрі-
ляний. Його Золоту Зірку Героя Радянського Союзу абвер використав під час прове-
дення надсекретної операції «Цеппелін», метою якої було фізичне знищення Й. Сталіна 
восени 1944. У 1967 І. Шепетов (посмертно) обраний почесним громадянином 
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м. Дніпродзержинська. У 2008 на будівлі ЄКУ в Кіровограді встановлено меморіальну 
дошку.

12 (1902) – 120 років тому народився (с. Балашівка, нині в 
складі м. Кропивницького) Петро Голота (справжнє пріз-
вище Мельник Петро Іванович) (1902-1949), пись-
менник. Перша збірка віршів «Тернистий шлях до волі й освіти» 
вийшла 1921 в Єлисаветграді. Екстерном склав іспити за курс нав-
чання в єлисаветградській гімназії. Належав до літературних 
організацій «Плуг», «Молодняк», ВУСПП. У 1921-1923 рр. 

відвідував літературний семінар В. Брюсова в Московському університеті. 
У 30-х рр. репресесований, після реабілітації в 1945 працював у редакціях газет 
«Соціалістична Харківщина», «Ленінська правда» (м. Снятин Івано-Франківської 
області). Автор трьох збірок віршів, зокрема «Пісні під гармонію» (1928); по-
еми «Будні» (1928), збірок повістей й оповідань «Аль-Кегаль» (1929), «Бруд» 
(1929), «Дні юності» (1930); роману «Сходило сонце» (1930) й інших творів. Брав 
участь в оформленні Снятинського літературно.-меморіального музею Марка 
Черемшини (1949), створив низку акварелей до творів письменника.

12 (1977) – 45 років тому народився (м. Кіровоград) Юрій 
Станіславович Митрофаненко, історик, краєзна-
вець, громадський діяч. У 1999 закінчив історичний факуль-
тет Кіровоградського державного педагогічного універси-
тету імені Володимира Винниченка. З 1999 по 2015 рік пра-
цював учителем історії та правознавства Первозванівської 
ЗШ Кіровоградського району. З 2012 –  старший викладач 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». Кандидат історичних наук (2011). 
Бере активну участь у популяризації подій історії України та рідного краю, зробив 
вагомий внесок у поширення інформації про події Української революції 1917-
1921 рр.; вшанування пам'яті її діячів. Член топонімічної комісії  міської ради м. 
Кропивницький. Автор та співавтор книжок:  «Українська отаманщина 1918-1919 
років» (2015), яка витримала три видання загальним накладом 4100 примірни-
ків;  «Роки боротьби на Єлисаветчині 1917-1922. Український погляд. Кн. 1. 1917-
1918 рр. Початок революційної стихії (2018);  «Роки боротьби на Єлисаветчині 
1917-1922. Український погляд. Кн. 2. 1919 рік.  У вирі революцій»  (2019); «Роки 
боротьби на Єлисаветчині 1917-1922. Український погляд. Кн. 3. 1920 рік. Проти 
білих і червоних окупантів» (2020); навчальний посібник «Історія рідного краю» 
(один з авторів) (2011); «Операція «декомунізація» (наук. ред.) (2016); «Історія 
сіл Кіровоградського району» (наук. ред.) (2017); «Єлисаветградське народне 
повстання 1918р. Таємниці Байгорода Юрія Яновського» (один з авторів) (2018) 
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та ін. Двічі лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова 
(2012, 2017).

12 (1932) – 90 років тому народився (м. Кіровоград) 
Григорій Романович Носов (1932-1997), інженер, 
педагог. У 1960 закінчив Дніпропетровський гірничий ін-
ститут, фахівець у галузі автоматичних процесів. Доктор 
технічних наук (1972), професор (1973). З 1969 по 1979 – 
ректор Кіровоградського інституту сільськогосподарського ма-
шинобудування. Засновник вітчизняної наукової школи з автома-
тичного контролю технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Голова 
Координаційної ради Придніпровського наукового центру АН України, голова 
Кіровоградського обласного відділення Інженерної академії України. Підготував 
5 докторів і 27 кандидатів наук. Академік Інженерної академії України (1992) 
й Міжнародної інженерної академії (1994). Автор понад 200 наукових праць, 
10 монографій і навчальних посібників, 30 винаходів. Заслужений діяч науки 
і техніки України (1992).

20 (1902) – 120 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Марк Арійович Тарловський (1902-1952), поет 
і перекладач. Батько працював в одній з єлисаветградських 
друкарень. Двоюрідний брат відомих поетів, також уродженців 
Єлисаветграда, Арго (Абрама Голоденберга) та Якова Галицького. 
Вірші почав писати з 8 років. Закінчив філологічний факуль-
тет Московського університету (1924). Перша збірка поезій 
«Иронический сад» (1928), яка була позначена впливом акмеїзму, принесла ви-
знання в літературних колах. У 1930 другу збірку віршів «Почтовый голубь» не 
пропустила цензура, й автор змушений був їхати у Фергану на перевиховання. 
Там вийшов цикл віршів «про соціалістичне будівництво в Туркестані» – біль-
ша частина книжки «Бумеранг» (1931). Третя збірка «Рождение родины» (1935) 
стала останньою. Визнаний одним з найблискучіших віртуозів російської поезії 
ХХ ст. Один з героїв балади Г. Шенгелі «Замок Альманах». Перекладав з євро-
пейських мов і мов народів СРСР. Фігурує в спогадах С. Ліпкіна як один з пере-
можців конкурсу на кращий переклад киргизького епосу «Манас». Перекладав 
також твори акина Джамбула, класиків давньоримської літератури. В умовах 
радянської дійсності не зміг реалізувати сповна свій могутній творчий потенці-
ал. Портрет Тарловського виконав відомий фотомайстер М.С. Наппельбаум. У 
2009 в Москві вийшла збірка Тарловського «Молчаливый полет. Стихотворения. 
Поэма».
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21 (1957) – 65 тому народився (м. Кіровоград) Микола 
Миколайович Цуканов, галерист, мистецтвознавець, 
колекціонер, меценат. У 1984 закінчив Московський лісо-
технічний інститут, у 2008 – Кіровоградський юридичний 
інститут. У перші роки незалежності України – голова міського 
народного контролю. З 2002 по 2010 – депутат Кіровоградської 
міської ради. У 2006-2010 – секретар міської ради. Упорядкував і 

видав власним коштом книжку спогадів учасників Другої світової війни «Пам’ятай минуле 
в ім’я майбутнього» (2007). У березні 2011 відкрив у місті першу приватну мистецьку 
галерею «Єлисаветград», де представив значну частину своєї колекції творів живопису 
й графіки. Крім постійної експозиції, у галереї регулярно влаштовуються різно-
манітні виставки – за перші 5 років існування галереї їх було 70. Водночас у 
галереї відбуваються «Битви поетів», творчі вечори, презентації мистецьких про-
єктів, започатковано проведення пленерів (перші два відбулися в Світловодську 
й Розумівці) тощо. До першого ювілею закладу в 2016 видано книжку 
«Провінційна галерея» (300 примірників), у якій зібрано спогади, публікації в 
ЗМІ, неопубліковані фотознімки. Упорядник cерії альбомів «Палітра степового 
краю», книжки «Ліки від депресії»; серії книжок про колекціонера Олексадра 
Ільїна, педагога-натураліста Ігоря Бабанського, фотографа Василя Ковпака, 
журналістку Валентину Левочко й ін. Почесний член Національної спілки худож-
ників України (2017). Лауреат обласної премії в галузі образотворчого митецтва 
імені Олександра Осмьоркіна (2016).

23 (1872) – 150 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Борис Володимирович Бартошевич (1872-1920), 
військовий діяч. У 1895 закінчив військово-училищні кур-
си Московського піхотного юнкерського училища, у 1907 
– Миколаївську академію генштабу, у 1912 – Офіцерську 
повітроплавну школу (льотчик-спостерігач). Учасник 
Першої світової та громадянських воєн. Полковник (1915). 

Командир 436-го піхотного Новоладозького полку (1916). Начальник штабу 123-
й піхотної дивізії (з 22.11.1917). Начальник штабу корпусу в 1-й армії. Генерал-
майор (1917). В Армії УНР з 04.04.1918. Генерал-хорунжий. Помічник коман-
дира Сердюцької дивізії. Потім учасник Білого руху в складі Російської армії. 
На серпень 1920 – викладач Корніловського військового училища. Під час ева-
куації армії в листопаді 1920 залишився в Криму. Заарештований органами 
ЧК. Розстріляний у Керчі. Нагороджений орденами: Св. Станіслава ІІІ ст. (1902), 
Св. Анни ІІІ ст. (1912); Св. Володимира IV ст. з мечами і стрічкою (1915).
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23 (1947) – 75 років тому народився (м. Воркута) Анатолій 
Петрович Юрченко, журналіст, письменник, драма-
тург. У 1970 закінчив Пермське вище командно-інженерне 
училище. З 1970 по 1984 служив у Радянській Армії, під-
полковник. Після демобілізації закінчив відділення журналісти-
ки Кіровоградського університету марксизму-ленінізму. З 1994 
працював у кіровоградському тижневику «Украина – Центр». 
Дебютував як поет 1964 року у воркутинскій газеті «Заполярье», як письмен-
ник-гуморист – у 1974 в удмуртській газеті «Вперед». Автор збірок гумористич-
ної прози: «Тени комнаты смеха», «...И все, что хотите. Юмор, сатира» (1996), 
«Лекарство от... Сатира. Юмор» (1998). Автор 7 п’єс: «Новая родина», «Комедия 
без расписания», «Репетиция», «Играем Фауста», «Оксюморон», «Большая 
Вера» й ін. Лауреат обласної премії в галузі журналістики (2008).

24 (1952) – 70 років тому народився (с. Осикувате Бобринець-
кого району) Косяченко Анатолій Олексійович, 
актор. У 1972 закінчив Дніпропетровське театральне 
училище. З 1972 по 2003 працював у Кіровоградському му-
зично-драматичному театрі ім. М.Л. Кропивницького. З 2004 
– у Кіровоградському обласному театрі ляльок. Ролі: Дончук 
(«У неділю рано зілля копала» О. Кобилянської), Хома 
(«Назар Стодоля» Т. Шевченка), Ларивон («97» М. Куліша), Прокіп («Сватання 
на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка), Хлестаков («Ревізор» М. Гоголя) й ін. 
Заслужений артист УРСР (1982).

25 (1927) – 95 років тому народився (с. Обознівка 
Кіровоградського району) Борис Михайлович Вінтенко 
(1927-2002), живописець. Закінчив Одеське художнє учи-
лище ім. М. Грекова. Вчителі Є. Буковецький, Т. Фраєрман, 
М. Павлюк. Учасник багатьох всесоюзних і республікан-
ських виставок. Вів гурток образотворчого мистецтва в 
Кіровоградському палаці піонерів. Твори зберігаються в 
Кіровоградському художньому музеї та інших. Серед вихованців відомий укра-
їнський живописець В.П. Луцкевич. У 2009 на будинку по вулиці Шевченка, 
в якому жив художник, встановлено меморіальну дошку. Заслужений художник 
України (1993).

26 (1937) – 85 років тому народився (с. Митрофанівка Новгородківського району) 
Георгій Трохимович Продайвода, геофізик. У 1966 закінчив геоло-
гічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. 
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Відтоді працює в ньому. Доктор фізико-математичних наук 
(1991), професор (1993). Розробив концепцію геофізичної 
освіти в Україні. Фундатор наукової школи сейсмоакустики 
в Київському університеті. Науковий керівник науково-до-
слідної лабораторії «Теоретичної і прикладної геофізики». 
Автор понад 270 наукових праць, 24 патентів. Підготував 
перші національні підручники «Основи сейсмоакустики» 

(2001) й «Сейсморозвідка» (2004). Академік Вищої школи України. Дійсний член 
Нью-Йоркської АН США. Заслужений діяч науки і техніки України (2009).

28 (1857) – 165 років тому народився Микола 
Олександрович Родкевич (1857-1931), військовий 
діяч. Син єлисаветградського поліцмейстера й громадського 
діяча Олександра Івановича Родкевича (помер у 1888, похова-
ний на території Петропавлівського цвинтаря). У 1876 закінчив 
Костянтинівське військове училище, у 1887 – Миколаївську 
академію Генерального штабу. З 1876 до 1887 служив у 

Оренбурзькому козачому полку. З 1887 по 1906 – у Єлисаветградському кавале-
рійському училищі: молодший офіцер ЄКУ (1887), ротмістр (1889), командир ескадрону 
юнкерів ЄКУ (1890, підполковник (1894), виконувач обов’язків інспектора класів (1899), 
інспектор класів ЄКУ (1906), полковник (1900). З 1906 по 1917 – директор Одеського 
кадетського корпусу. Генерал-майор (1907). Генерал-лейтенант (1913). З 1919 
– директор Київського кадетського корпусу. Залишився в Радянській Росії, меш-
кав в Одесі. У 1931 заарештований у справі «Весна» (разом із сином, полковни-
ком Миколою Родкевичем). Винним себе не визнав. Помер у засланні, в Алма-
Аті. Нагороджений орденами: Св. Станіслава ІІ ст. (1895), Св. Анни ІІ ст. (1904), 
Св. Володимира ІІІ ст. (1909), Св. Станіслава І ст. (1914).

28 (1962) – 60 років тому народився (м. Жданов, Маріуполь) 
Сергій Анатолійович Тітішев (1962-2020), музи-
кант. У 1986 закінчив Донецький державний музично-
педагогічний інститут за спеціальністю «Духові інструмен-
ти (кларнет)», концертний виконавець, соліст оркестру, 
викладач. Понад 30 років – соліст-інструменталіст театру музи-
ки, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії. 

Дипломант Всесоюзного джаз-фестивалю в Москві (1982), лауреат відкритого 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу єврейської музики «Шолом, Україно» в 
Луцьку (1997), володар Гран-прі Всеукраїнського фестивалю родинної творчості 
«Мелодія двох сердець» у Києві (2000). З 2006 – головний диригент Академічного 
театру музики, пісні і танцю «Зоряни». Заслужений артист України (2009).

26

28

28



113

Пам’ятні дати липня

29 (1902) – 120 років тому народилася (м. Єлисаветград) 
Катерина Селімівна Брілль (1902-1992), артистка, 
співачка (сопрано). Навчалася на вокальному факульте-
ті Ленінградської державної консерваторії (1922-1925) та 
в Ленінградській 1-й державній художній оперній студії 
(1925-1929). У 1931-1933 – солістка Ленінградського облас-
ного театру оперети. З 1929 по 1931 та в 1933-1956 – соліст-
ка Ленінградського театру музичної комедії. Одна з провідних артисток театру, 
виступала переважно в партіях героїнь в оперетах Ж. Оффенбаха, І. Штрауса, 
Ф. Легара, І. Кальмана й інших композиторів. Працювала в театрі в роки блокади 
Ленінграда. Нагороджена медаллю «За оборону Ленинграда».
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1 (1927) – 95 років тому народився (м. Зінов’євськ) Юрій 
Олександрович Коршок (1927-2010), актор. У 1945 
закінчив студію при Кіровоградському драматичному театрі 
й служив у ньому актором до 1959. У 1959-1966 рр. – актор 
Сталінського обласного театру. З 1966 по 2002 – актор 
Казанського академічного Великого драматичного театру 

ім. В.І. Качалова. Зіграв у ньому майже 150 ролей у виставах за п’єсами: «Баня» 
В. Маяковського, «Біг» М. Булгакова, «Бал злодіїв» Ж. Ануя, «Осіння історія» 
А. Ніколаї, «Божественна комедія» І. Штока, «Пані міністерша» Б. Нушича, 
«Одруження» М. Гоголя й ін. Заслужений артист Татарської АРСР (1972). 
Народний артист Татарської АРСР (1987).

1 (1932) – 90 років тому народилася (м. Мала Виска) 
Жанна Павлівна Соколовська (1932-2012), мовоз-
навець. Мати працювала вчителькою Маловисківської СШ № 3, 
батько – редактором районної газети. У 1940 родина переїхала 
до Кіровограда. Дружина відомого мовознавця, доктора філо-
логічних наук М.О. Рудякова. У 1955 закінчила Одеський уні-
верситет. Працювала в Ірані, Польщі, Угорщині, Болгарії; 

викладала в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна 
(1972-1984), Івано-Франківському (1985-1996) і Таврійському університетах 
(1996-2002). Доктор філологічних наук (1982), професор (1984). Автор понад 
100 наукових праць, 13 монографій з лексичної семантики. У 2002 в Ялті відбу-
лась Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю Ж.П. Соколовської. 
Професор Таврійського національного університету ім. В.В. Вернадського, член 
редколегії журналу «Культура народов Причерноморья». Сини Павло й Олександр 
Рудякови успадкували від батьків захопленість мовою і літературою, обидва доктори 
філологічних наук, професори.

2 (1872) – 150 років тому народився (с. Юлканівка 
Олександрійського повіту, нині в складі с. Диківки Знам’янського 
району) Володимир Васильович Тарновський 
(1872-1954), граф, економіст. Нащадок славного козаць-
кого роду, якого називають «батьком радянського червін-
ця». Спочатку за прикладом батька, полковника у відставці, 
закінчив кадетський корпус і юнкерське училище, служив 

у привілейованій військовій частині – лейб-гвардії 3-му стрілецькому полку. 
Несподівано для всіх через три роки в чині поручика вийшов у відставку, щоб 
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зайнятися банківською справою. Без спеціальної освіти й протекції молодий та-
лант швидко просунувся, став мільйонером, організував й очолив Самарський 
купецький банк. У 30-ті роки був призначений керівником міського відділення 
Московського міжнародного торгового банку. З 1912 працював директором, 
членом правління одного з найбільших акціонерних банків Росії – Сибірського 
торгового банку в Петербурзі (його оклад був 100 тисяч рублів на рік). Учасник 
Першої світової війни, вісім місяців воював у складі свого лейб-гвардійського 
3-го стрілецького полку на Західному фронті. Наприкінці жовтня 1917 45-річний 
банкір мав власний капітал у розмірі 3 млн рублів. Після Жовтневого перевороту 
1917 разом з дружиною виїхав до Фінляндії, але емігрантом не став – повернув-
ся, щоб взяти найактивнішу участь в економічній реформі. У 1922 запровадив 
радянський червінець, що мав великий попит на валютних біржах світу.

4 (1902) – 120 років тому народилася (м. Єлисаветград) 
Віра Олександрівна Самсонова (1902-1989), між-
народна громадська діячка, керівниця й співробітниця бла-
годійних організацій. Дочка начальника Єлисаветградського 
кавалерійського училища генерала О.В. Самсонова. Навчалась 
в Єлисаветградській гімназіії. З 1924 – в еміграції, жила в 
Болгарії, закінчила факультет політичної економії універси-
тету в Софії. Потім переїхала до Парижа, працювала на відповідальних посадах у 
французьких фірмах і видавництвах. Під час Другої світової війни – перекладач 
у штабі Американської армії у Франції, знала 5 іноземних мов. З 1956 працюва-
ла в Толстовському фонді, була його представником в Австрії, Бельгії, Франції, 
Італії та інших країнах Європи. Сприяла відкриттю притулків для людей похи-
лого віку в європейських країнах. Брала участь у засіданнях ООН і Міжнародної 
організації допомоги біженцям у Женеві. З 1978 жила в США, була членом 
правління Толстовського фонду в Нью-Йорку, приятелювала з дочкою письмен-
ника Олександрою Львівною Толстою. Похована в Парижі на кладовищі Сент-
Женев’єв-де-Буа.

4 (1947) – 75 років тому народився (с. Вільхове Ульяновського 
району) Володимир Петрович Яремчук, педагог, 
фольклорист, етнограф, хормейстер, поет і композитор. 
У 1970 закінчив природничий факультет Уманського педа-
гогічного інституту за спеціальністю «Хімія і біологія», вчи-
телював в ульяновських школах № 1 та № 2. Керував різно-
манітними аматорськими вокальними колективами дорос-
лих і дітей. Зокрема, дитячий колектив «Чорнобривці» на базі школи № 2 в 1993 
став лауреатом Всеукраїнського зі статусом міжнародного фестивалю дитячих 
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фольклорних колективів у м. Вінниця, отримав звання зразкового. У 90-х роках 
був одним із тих, хто починав національне виховання в школі: створив авторську 
програму з українознавства й два посібники для учнів. Автор понад 300 віршів, 
двох поем. На вірші написано понад 20 пісень, зокрема відомими композитора-
ми Анатолієм Пашкевичем «Моя ти, земле» та Миколою Збарацьким «Вишнева 
віхола». Має пісні й на власні мелодії. З 2005 – член обласного літературного 
об’єднання «Степ». Проживаючи в Долинському районі на Кіровоградщині, був 
одним з організаторів вокального квартету «Вольниця». Нині керує народним 
фольклорно-обрядовим колективом «Калина» в м. Долинська. У 2020 відзна-
чений обласною літературною премією імені Євгена Маланюка за збірку поезій 
«Між квіту й лез».

5 (1952) – 70 років тому народилася (м. Кіровоград) Раїса 
Андріївна Валькевич, концертно-камерна співачка, 
педагог. Випускниця СШ № 18. У 1973 закінчила Кіровоградське 
музичне училище, у 1980 – Одеську консерваторію імені 
А.В. Нежданової. З 1980 – викладач кафедри хорового дири-
гування та методики музичного виховання Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, професор (2003). Автор багатьох науково-методичних праць: навчаль-
но-методичного посібника «Сценічна культура у педагогічному просторі» (2005); 
репертуарно-хрестоматійних видань, зокрема збірок «Сто українських народ-
них пісень для дітей шкільного віку» (1993), «Перлини та перлиночки» (1995); 
репертуарно-методичної збірки «Співає Раїса Валькевич» (1993). Має фондо-
ві записи концертних програм на радіо й телебаченні України. З 1982 – солістка 
Кіровоградської обласної філармонії. У репертуарі твори світової та вітчизняної кла-
сики, романси, народні пісні. Лауреат IV Міжнародного конкурсу молодих вико-
навців (Люблін, 1988). Гастролювала із сольними програмами містами України, 
Росії й Західної Європи. Співпрацювала з відомими симфонічними оркестрами, 
а з 1995 – з Національним оркестром народних інструментів під керівництвом 
народного артиста України В. Гуцала. Народна артистка України (2002).

5 (1957) – 65 років тому народилася (с. Інгуло-Кам’янка 
Новгородківського району) Катерина Георгіївна Горчар 
(Ковальчук), поетеса, журналістка. Закінчила філоло-
гічний факультет КДПІ ім. О.С. Пушкіна. Працювала в газетах 
області, з 1994 – власний кореспондент «Кіровоградської прав-
ди», всеукраїнської газети «Сільські вісті». Автор збірок пое-
зій: «Пелюстка світу» (1989), «Листи до любові» (1994), 

«Неприручений птах» (2001), «Мій серпень» (2003), «День, якого не було» й ін. 
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Член Національної спілки письменників України (1997). Лауреат обласної літера-
турної премії ім. Є.Ф. Маланюка (2007).

8 (1912) – 110 років тому народився (с. Інгулець Устинівського 
району) Володимир Олександрович Бутусов (1912-
1990), архітектор. У 1937 закінчив Московський архітек-
турно-художній інститут (МАРХІ). Учасник Другої  світової 
війни. З 1951 працював в Архітектурно-проєктній майстерні, 
яку й очолив з 1955 р. У 1961-1964 рр. був секретарем прав-
ління Спілки архітекторів СРСР. З 1964 – начальник управ-
ління житлового будівництва Комітету з цивільного будівництва й архітектури 
при Держбуді СРСР. Головний архітектор Байкало-Амурської магістралі (БАМ). 
Заслужений архітектор РРФСР (1972).

8 (1922) – 100 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Георгій Сергійович Золотаренко (1922-2002), 
зоолог, ентомолог, лепідоптеролог. У 1951 закінчив бі-
ологічний факультет ґрунтознавства Томського держав-
ного університету. Відтоді (майже пів століття) працю-
вав у Біологічному інституті Західно-Сибірського філіалу 
Академії наук СРСР (нині – Інститут систематики й екології 
тварин Сибірського відділення Російської академії наук). Головний науковий 
співробітник Сибірського зоологічного музею Інституту систематики й екології 
тварин Сибірського відділення Російської академії наук. Доктор біологічних наук 
(1974). Автор близько 100 наукових праць (більше 20 книжок).

8 (1962) – 60 років тому народився (м. Олександрія) Сергій 
Георгійович Сипливий, актор. Закінчив Київський 
державний інститут ім. І.К. Карпенка-Карого. З 1987 – про-
відний актор Київського академічного драматичного театру 
на Подолі, зайнятий у 13 постановах. На телебаченні працю-
вав з 1996 по 2000. Ведучий авторських програм «Привет 
Завтра», «Звездное меню», «Сторінки життя» на ТРК «Київ» 
і «Музыкальный подъезд» на телеканалі «Інтер». Викладає в Національному уні-
верситеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. У 1998-2009 рр. 
зіграв у 30 кінофільмах і серіалах: «Богдан-Зіновій Хмельницький» (реж. 
М. Мащенко, 2006, роль Ксьондза); «Дев’ять життів Нестора Махна» (реж. 
М. Каптан, 2006, роль Шомпера); «Райські птахи» (реж. Р. Балаян, 2008) й ін.

11 (1957) – 65 років тому народився (м. Миколаїв) Володимир Олександрович 
Могилюк, поет, колекціонер-філокартист, збирач українських старожитно-
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стей. Лікар за фахом. Закінчив Одеський медичний інсти-
тут. З 1980 працює в медичних установах Кіровоградщини, за-
відувач терапевтичного відділення. Нині – сімейний лікар. 
Починав як пародист, автор збірок літературних пародій: 
«Відблиски Дикого Поля» (1996), «Органіка душі» (1997) 
й ін. Лірична поезія представлена в збірках: «Сіроокого 
світу світлини» (1998), «Пісок часу» (2000), «Вітри бетон-

них оз» (2000), «Свято врожаю» (2006) й ін. Автор перекладів українською мо-
вою: поезій Арсенія Тарковського «Плескіт голубиних крил» (2004) й «Родом із 
України. 10 поетів епохи російської срібної доби» (2012). Упорядкував антології 
сучасної поезії кіровоградських авторів «Євшан» (2000), гумору «П’яте колесо» 
(2001), «Золоте поле». Член Національної спілки письменників України (2001).

12 (1927) – 95 років тому народився (м. Зінов’євськ) Ізяслав 
Онисимович Клігман (1927-2006), художник. Батько – 
караїм, був художником; помер, коли синові було 6 років. Закінчив 
семирічну школу в Кіровограді (1940), вступив на скульптур-
не відділення Одеського художнього училища (майстерня 
професора Л. Мучника). Учасник Другої світової війни. 
Після війни до 1951 працював художником Будинку культури м. 

Бобринця. Потім повернувся в Одесу, працював художником-оформлювачем. 
У 1955 заочно закінчив Одеський інститут іноземних мов (англійська мова). З 
1952 працював у галузі книжкової та прикладної графіки. У 1956, 1957 й 1958 
проєктував й оформлював павільйони Казахської та Української РСР на ВДНГ у 
Москві, брав участь в оформленні павільйонів СРСР на міжнародних виставках у 
Брюсселі й Лейпцигу. У 1993 в Одесі влаштована персональна виставка під наз-
вою «Мотиви старої Одеси». З 1993 жив і працював у США, брав участь у 20 ви-
ставках, 9 творів придбані Нью-Йоркським музеєм. У 1998 в Нью-Джерсі прохо-
дила виставка «Ізяслав Клігман. Із Росії з експресіонізмом». Твори митця пред-
ставлені в музеях і приватних зібраннях багатьох країн: Росії, України, Франції, 
Італії, Англії, Німеччини, Ізраїлю, Канади й США. Мистецтвознавець Маргарита 
Шкляревська зазначає: «Живопись Клигмана говорит с нами языком, полным 
метафор и иносказаний, сдобренным тонким юмором (одесским юмором)… 
Река истории, бурное ее течение, водовороты и мели – это, пожалуй, главная, 
хоть и не декларируемая тема Клигмана, причем у художника – свое видение 
истории ХХ столетия… Полотна не просто иллюстрируют, они пытаются языком 
живописи объяснить, высветить, расшифровать парадоксальные проблемы той 
страшной эпохи...»
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13 (1937) – 85 років тому народився (м. Кіровоград) Віталій 
Єфремович Кривенко (1937-2020), архітектор, ге-
ральдист. Закінчив Іванівське художнє училище в Росії 
та Київський інженерно-будівельний інститут. Трудову 
діяльність розпочав у 1959 художником-оздоблювачем. 
З 1976 по 1987 – головний архітектор м. Кіровограда. У 1991-
1996 – начальник управління містобудування, архітектури, зем-
леустрою та землекористування Кіровоградського міськвиконкому. Автор 50 проєктів 
споруд соціально-культурної сфери та пам’ятників: міські музеї М.Л. Кропивницького та 
О.О. Осмьоркіна; пам’ятники Б. Хмельницькому, Роберту й Томасу Ельворті, Ангелу 
Хранителю в Кропивницькому й ін. Розробив проєкт реконструкції будівлі головпоштам-
ту – пам’ятки архітектури ХIХ ст. Ініціатор системного відродження й розвитку гераль-
дичної справи в області, засновник і голова (з 1996) обласного відділення Українського 
геральдичного товариства. Автор символіки (герба і прапора) міста Кіровограда та бага-
тьох районів області. Автор відзнаки до звання почесного громадянина м. Кіровограда; 
медалей лауреатів обласних премій імені В. Ястребова, Є. Маланюка, Я. Паученка й ін. 
Один з авторів альбому-каталогу «Символіка Кіровоградщини» (2002). Лауреат обласної 
премії ім. Я.В. Паученка в галузі архітектури та геральдики (2004). Почесний громадянин 
м. Кіровограда. Заслужений архітектор України (2009).

13 (1972) – 50 років тому народився (с. Ставидла 
Олександрівського району) Юрій Анатолійович 
Батурін, актор. У 1992 закінчив Дніпропетровське теа-
тральне училище, у 1996 – Російську академію театраль-
ного мистецтва (курс М.А. Захарова). Працював у театрі 
Ленінського комсомолу в Москві. На декілька років поли-
шив мистецтво. Працював барменом, потім адміністра-
тором в елітному ресторані, водієм-механіком, займався виданням журналів. 
У кіно й театр повернувся, коли виповнилося 33 роки. Знявся у фільмах і серіа-
лах: «Золотая теща» (2006), «Обратный отсчет» (2006), «Слушая тишину» (2007), 
«Морозов» (2007), «Кружева» (2008), «Сила притяжения» (2008), «Знахарь» 
(2008), «Еще один шанс» (2008), «Обручальное кольцо» (2008-2009), «Люди 
Шпака» (2009), «Судебная колонка» (2009), «Ефросинья» (2010), «Вербное 
воскресение» (2010) й ін.

12 (1937) – 85 років народився (с. Павлиш Онуфріївського 
району) Володимир Васильович Базилевський, 
поет, прозаїк, публіцист, літературознавець. Закінчив філо-
логічний факультет Одеського університету (1962). Був на 
журналістській роботі в Кіровограді, старшим редактором 
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видавництва «Промінь» (Дніпропетровськ), керував літературною студією «Сівач» 
(Кіровоград). Перша поетична збірка «Ятрань» вийшла в 1968. У наступні роки 
побачили світ збірки поезій: «Світлиця» (1970), «Гони» (1971), «Пора перельоту» 
(1974), «Поклик простору» (1977), «Побачення з тобою» (1978), «Допоки музика 
звучить» (1982), «Чуття землі небесне» (1983), «Світлом єдиним» (1983), «Труди 
і дні» (1984), «Вибране» (1987), «Колодязь» (1988), «Вертеп» (1992). Автор 
документальних повістей «Делегат конгресу» (1975), «Ці довгі і сувори зими» 
(1979); «І зав’язь дум, і вільний лет пера» (1990), «Лук Одіссеїв» (2005). Лауреат 
літературної премії ім. П.Г. Тичини (1990, за книжку «Колодязь»). На смерть 
В.О. Сухомлинського відгукнувся віршем-реквіємом «У Павлиші зараз осінь...». Член 
Комітету Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка (з 1999). Лауреат 
Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка (1998, за книжку «Вертеп»).

14 (1902) – 120 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Юрій Іванович Яновський (1902-1954), класик укра-
їнської літератури ХХ століття: прозаїк, драматург, кіносце-
нарист. Закінчив Єлисаветградське земське реальне училище. 
Навчався в Київському політехнічному інституті (1922-
1924). Працював на Одеській кіностудії. Друкуватися почав 
у 1924. Був військовим кореспондентом, кореспондентом 

«Правди України» на Нюрнберзькому процесі. Твори виходили в п’яти томах 
(1983). У с. Нечаївці Компаніївського району було відкрито літературно-меморіальний 
музей Ю.І. Яновського (1972). У Кіровограді – меморіальну дошку на будинку, де він жив. 
Місцеві краєзнавці Володимир Поліщук і Світлана Ушакова в 2021 році видали 
книгу «До безуму люблю степ…», в якій оприлюднили невідомі факти з вкрай 
заплутаної біографії письменника, розвіяли сталі міфи про його життя і твор-
чість.

14 (1937) – 85 років тому народився (с. Новомиколаївка 
Новоукраїнського району) Віталій Григорович 
Скляренко, мовознавець-славіст. У 1959 закінчив фі-
лологічний факультет Одеського державного універси-
тету ім. І.І. Мечникова. Доктор філологічних наук (1983), 
професор (1992), академік-секретар Відділення літерату-
ри, мови і мовознавства НАН України. З 1996 – директор 

Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. Головний редактор жур-
налу «Мовознавство». Лауреат премії ім. О.О. Потебні НАН України. Академік 
Національної академії наук України (2003), заслужений діяч науки і техніки 
України. Автор монографій: «Темні місця» в “Слові о полку Ігоревім”», «Русь 
і варяги», «Праслов’янська акцентологія» (1998), «Історія українського наголо-
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су. Іменник» (2007) й ін. Співавтор і співредактор семитомного «Етимологічного 
словника української мови» – унікального лексикографічного видання, до якого 
написав понад 2 500 статей.

15 (1932) – 90 років тому народився Володимир 
Семенович Работніков (1932-2004), кардіохірург, один 
з основоположників коронарної хірургії. Дитинство минуло 
в Кіровограді в родині лікарів: мати – хірург, працювала в місь-
кій лікарні; батько – військовий лікар, інфекціоніст (загинув на 
фронті в 1941). Середню освіту здобув в одній з кіровоградських 
шкіл. У 1955 закінчив Одеський медичний інститут імені 
М.І. Пирогова. З 1957 працював у хірургічному відділенні Кіровоградської міської лікар-
ні поруч з досвідченими й добре відомими в регіоні хірургами Бердичевським і Буяковим. 
Саме в Кіровограді зробив свою першу операцію на серці, врятувавши життя півтораріч-
ній дитині. Про це розповів у своїй першій науковій публікації в журналі «Вестник 
хирургии им. И.И. Грекова». Згодом жив і працював у Москві. Доктор медичних 
наук, професор. Керував відділенням коронарної хірургії Інституту серцево-
судинної хірургії імені О.М. Бакулєва. Удосконалив і запровадив у практику ме-
тод артокоронарного шунтування. Потім працював у Науковому центрі серцево-
судинної хірургії РАМН, учений секретар Центру. Лауреат премії імені академі-
ка В.І. Бураковського «за выдающиеся достижения в области хирургического 
лечения ишемической болезни сердца» (2000). Лауреат Державної премії СРСР. 
Заслужений діяч науки РФ.

16 (1962) – 60 років тому народилася (с. Суходільське 
Долинського району) Наталія Олексіївна 
Колісниченко, спортсменка (хокей на траві). Закінчила 
Криворізьке медичне училище й Харківський електротех-
нічний технікум. Займатися хокеєм на траві почала в 1977 
в команді «Рудана» Кривий Ріг, потім виступала за команду 
Харківського авіаційного інституту. Сповна реалізувала свій 
талант у провідній команді вищої ліги СРСР «Колосі» (м. Бориспіль Київської 
області). Чемпіонка СРСР, володар Кубка СРСР (1984), учасниця двох фіналів 
Кубка європейських чемпіонів (1984,1986). Заслужений майстер спорту СРСР.

17 (1907) – 115 років тому народився (Сумщина) Семен 
Адольфович Трегуб (1907-1975), критик, літературо-
знавець. Дитинство і юність пройшли в Єлисаветграді. Тут за-
кінчив школу, дебютував як поет на сторінках газети «Красный 
путь». Закінчив Московський інститут журналістики. Автор 
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книжок: «О Николае Островском» (1938), «Маяковский – газетчик» (1939), 
«Владимир Маяковский» (1940), «Фронтовые записи» (1941), «Счастье 
Корчагина» (у співавт., 1944), «Живой Корчагин» (1966) «Жизнь и творчество 
Николая Островского» (1968) й ін. 

22 (1882) – 140 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Сергій Костянтинович Шостовський (1882-1942), 
цивільний інженер. Син Костянтина Ерастовича Шостовського 
(1850 – після 1916), який 38 (!) років розбудовував Єлисаветград 
на посадах міського архітектора, міського техніка й земського 
інженера. Відомостей про Сергія Шостовського вкрай мало. 
Невідомо, яку освіту він здобув. Певно, початкову худож-

ню освіту отримав у Вечірніх Рисувальних Класах при Єлисаветградськоому земсько-
му реальному училищі, якими тоді керував художник Микола Семенович Нікольський. 
Шостовський – учасник Першої світової війни. У 1916 служив прапорщиком в 
автомобільній роті. Учасник Білого руху. Емігрував до Німеччини. За його про-
єктом, як зазначено цивільного інженера, побудовано Воскресенський собор у 
Берліні (нині Кафедральний собор Берлінської та Німецької єпархії РПЦ). Фахівці 
зауважують, що Шостовського при проєктуванні в екстер’єрі надихало новго-
родське зодчество, а в інтер’єрі – візантійсько-романський стиль. У 2000 собор 
визнаний пам’яткою архітектури. Похований архітектор у Берліні на православ-
ному цвинтарі Тегель. Могила не збереглася.

24 (1912) – 110 років тому народився (м. Макіївка Донецької 
області) Георгій Гнатович Семенов (1912-1982), ак-
тор. Навчався в Ленінградському технікумі сценічних мис-
тецтв. З 1929 працював у театрах Артемівська, Києва, 
Павлодара, Миколаєва, Хмельницького, Кіровограда. 
У 1940-1952 і з 1959 і до кінця життя – у Кіровоградському му-
зично-драматичному театрі ім. М.Л. Кропивницького. Серед ро-

лей – Микола Задорожний («Украдене щастя» І. Франка), Мартин Боруля (одно-
йменна п’єса І. Карпенка-Карого), Микита («Дай серцю волю, заведе в неволю» 
М. Кропивницького), Галушка («В степах України» О. Корнійчука), Тарас Бульба (за 
однойменним твором М. Гоголя), Расплюєв («Весілля Кречинського» О. Сухово-
Кобиліна), Лір («Король Лір» В. Шекспіра) й ін. Знявся у фільмах: «Солдатки», 
«Сон», «Два дні в грудні», «Народжені бурею». Народний артист УРСР (1973).

24 (1937) – 85 років тому народився (м. Херсон) В’ячеслав Васильович 
Попов, скульптор-медальєр. У 1957 закінчив скульптурний факультет 
Дніпропетровського художнього училища. Мешкає у Світловодську. Учасник 
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багатьох виставок. Твори зберігаються в Ермітажі, Музеї 
Т.Г. Шевченка в Києві, Музеї О.С. Пушкіна в Москві, істори-
ко-культурному заповіднику «Чигирин», Шевченківському 
заповіднику (Канів), Історичному музеї (Москва), Музеї ме-
далі (Лейден, Голландія), Музеї монетного двору (Париж) 
і в багатьох інших. Член Federation internationalde la 
medalle Paris (FIDEM). Учасник ХХVI Конгресу FIDEM у Гаазі 
(Голландія, 1998) та ХХVII Конгресу FIDEM у Веймарі (Німеччина, 2000). Автор 
пам’ятної медалі «Національний банк України», котра перемогла в банківсько-
му конкурсі з виготовлення медалей і в 1965 відчеканена Словацьким монет-
ним двором. У 2009 персональна виставка творів Попова «Образ і кредо» була 
презентована в Національному культурному центрі України в Москві в рамках 
заходів, присвячених 70-річчю створення Кіровоградської області, видано ката-
лог виставки. Серію медалей «Видатні особистості Кіровоградщини» (Олександр 
Осмьоркін, Василь Сухомлинський, Лев Мацієвич, Іван Похитонов, Олександр 
Самсонов, Петро Оссовський, Арсеній Тарковський та ін.) передав у 2012 худож-
ньо-меморіальному музею О.О. Осмьоркіна. Член Національної спілки худож-
ників України. Лауреат обласної премії в галузі образотворчого мистецтва імені 
Олександра Осмьоркіна (2013).

30 (1947) – 75 років тому народилася (м. Олександрія) 
Тетяна Миколаївна Русова, естрадна співачка. 
У 1967 закінчила Студію естрадно-циркового мистецтва 
при Укрконцерті, у 2003 – Київське музичне училище імені 
Р. Глієра (естрадне й джазове відділення). З 1970 по 1996 – 
солістка Укрконцерту. Найвідоміші пісні – «Моя любов, моя 
земля», «Червона троянда», «В краю дитинства», «Дві колії 
поза містом», «Журавочка», «Паморозь», «Чого квіти не в’януть», «Часу не гай». 
З 1995 року почала працювати викладачем-методистом у Київському музичному 
училищі ім. Глієра (нині – Інститут музики), завідувала відділом естрадного во-
калу. Її найвідоміші учні: Катерина Бужинська, Злата Огневич, Тіна Кароль та ін. 
Заслужений діяч мистецтв України (2018).

30 (1907) – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Олександр Львович Плющ (1907-1993), журналіст і 
письменник. Навчався в Інституті дитячого комуністичного 
руху (Москва). Працював у дитячих організаціях Середньої 
Азії, Москви. Під час Другої світової війни редагував фрон-
тову газету «За Родину» 311-ї стрілецької дивізії, в якій 
опублікував текст пісні «Синенький скромний платочек» 
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(№ 101 від 8 червня 1942 року), висміяний і забракований колегами за легко-
важність. Війну закінчив у званні майора, нагороджений медаллю «За бойові 
заслуги» (1944), орденами Червоної Зірки та Вітчизняної війни II ст. (1945). 
У 1946 повернувся на роботу в «Комсомольскую правду» на посаду відповідаль-
ного секретаря газети, у 1954 був призначений заступником головного редакто-
ра «Комсомолки», потім працював в «Известиях». У 1960 став першим головним 
редактором найпопулярнішого радянського тижневика – газети «Неделя» (ілю-
стрований пізнавально-розважальний додаток для сімейного читання до газети 
«Известия»). Придумав знамениту рубрику «Колонка редактора». Автор книжок: 
«Хорошее настроение» (1960), «Будем искать алмазы» (1968), «Жизнь как жизнь»
(1977), «Это пехота: фронтовые очерки» (1982) й ін.
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ВЕРЕСЕНЬ  

1 (1937) – 85 років тому народився (Чернігівщина) 
Олександр Петрович Березан, організатор фізич-
ної культури і спорту. Дитинство минуло в с. Вершино-Кам’янці 
Новгородківського району. Захоплювався футболом і легкою 
атлетикою. У 1963 закінчив факультет фізичного виховання КДПІ 
ім. О.С. Пушкіна. Був головою комітету з фізкультури і спорту при 
Кіровоградському міськвиконкомі (1972-1974), першим дирек-
тором ДЮСШ обласного комітету з фізкультури і спорту при облвиконкомі. Протягом 
багатьох років (1978-1997) працював начальником Кіровоградського обласного управ-
ління фізичної культури і спорту. Сприяв створенню народного музею «Спортивна сла-
ва Кіровоградщини», відкриттю пам’ятного знака воїнам-спортсменам Кіровоградщини, 
котрі загинули в роки Другої світової війни, зведенню бейсбольного стадіону в Кіровограді 
й т. д. Суддя всесоюзної категорії з легкої атлетики, обслуговував Олімпійські 
ігри 1980 в Москві. У співавторстві із С.М. Янчуковим підготував до друку книжку 
«До спортивних вершин. Нариси з історії фізичної культури і спорту Кіровоградщини» 
(2016). Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (1993).

3 (1862) – 160 років тому народився (с. Миколаївка поблизу 
Єлисаветграда) Олександр Карлович Тарковський 
(1862-1924), громадський діяч, літератор, мемуарист. 
З 1872 після смерті від холери обох батьків виховувався в ро-
дині І.К. Карпенка-Карого, одруженого на його сестрі Надії Карлівні 
Тарковській. Закінчив ЄЗРУ, брав участь в організації та постанові 
перших вистав української трупи. Навчався в Харківському універ-
ситеті до арешту 1884 за участь у Єлисаветградському народовольчому гуртку. П’ять ро-
ків перебував у сибірському засланні, де заприятелював з майбутнім президентом Польщі 
Ю. Пілсудським. У 1897-1920 рр. служив у Єлисаветградському міському громадському 
банку, був попечителем комерційного училища. Один із засновників Єлисаветградської 
громадської бібліотеки (1897). Писав прозу, вірші, нариси, перекладав твори зарубіжної 
літератури. Знав багато мов: французьку, німецьку, англійську, італійську й ін. На про-
хання В.І. Леніна написав спогади про «Народну волю», автор «Очерков революционного 
движения 80-х годов в Елисаветграде». Батько геніального поета Арсенія Тарковського, 
дід кінорежисера Андрія Тарковського.

3 (1957) – 65 років тому народився (м. Харцизськ Донецької області) Олександр 
Миколайович Македонський, художник. У дитинстві та юності мешкав з 
матір’ю в її родичів у Бобринці та Кіровограді, навчався в школі-інтернаті. Вступив на 
загальнотехнічний факультет Кіровоградського інституту сільськогосподарського маши-
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нобудування. Після служби в армії навчався на вечірньому відді-
ленні інституту й у студії образотворчого мистецтва при Будинку 
народної творчості в Кіровограді, у педагога Ісаака Михайловича 
Перкаса, якого вважає своїм головним учителем. Працював ху-
дожником-оформлювачем на заводі «Червона Зірка». Згодом 
брав уроки у викладачів Київського художньо-промисло-
вого технікуму. Перша персональна виставка митця відбу-

лася в Києві (2003). Учасник понад двох десятків республіканських виставок. 
Улюблений жанр – портрет. Кращі картини: «Генерал сміттєвих баків», «Людина 
без даху» й ін. Твори зберігаються в приватних колекціях багатьох країн Європи, 
США й Австралії. Член Національної спілки художників України (2012).

4 (1882) – 140 років тому народився Юрій 
Спиридонович Морфессі (1882-1957), оперний та 
естрадний співак. Сучасники називали його Бояном (відси-
лання до образу Бояна, поета-співця Русі, відомого за згад-
кою в «Слові о полку Ігоревім») і князем циганської пісні. 
Дитинство і юність минули в Одесі. Навчався в Одеському 
комерційному училищі, працював регентом хору училищної 

церкви. Закінчив Одеську консерваторію (клас співу П. Борисова). Дебютував 
в Одеський опері («Фауст»). У Київському оперному театрі Бородая виконував 
провідні ролі в 14 операх. Згодом став зіркою Московського театру оперети. 
На початку ХХ століття побував з гастролями в Єлисаветграді, закохався в місцеву кра-
суню Марію Загорську. Залишив яскраві спогади про свій «єлисаветградський роман». 
Перебував в еміграції, знімався в кіно. Автор мемуарів «Жизнь, любовь, сцена» (Париж, 
30-ті роки ХХ ст.).

6 (1897) – 125 років тому народився (с. Рівне Новоукраїнського 
району) Іван Кіндратович Микитенко (1897-
1937), письменник. Працював у Єлисаветграді, с. Нечаївці 
Компаніївського району. Закінчив Херсонське військо-
во-фельдшерське училище (1915) й Харківський медичний 
інститут (1927). Один з організаторів літературно-мистець-
кого життя Одеси, керівник філії «Гарту». З переїздом до 

Харкова очолив ВУСПП, з 1934 – секретар правління СПУ. У 1937 – репресова-
ний і розстріляний. Зібрання творів виходило в шести томах (1965). У с. Рівному 
Новоукраїнського району було відкрито музей І.К. Микитенка (1967), споруджено пам’ятник.
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7 (1947) – 75 років тому народився (м. Харків) Юрій 
Олександрович Жеребцов (1947-2019), актор і режи-
сер. З п’яти років живе в Кіровограді. Тут закінчив школу, музичне 
училище, КДПІ ім. О.С. Пушкіна. У 1978 закінчив Харківський 
державний інститут культури (режисерський факультет). 
Служіння Мельпомені розпочав у 22 роки на сцені театру імені
М. Кропивницького. Згодом працював в обласному театрі ляльок, 
Кіровоградській обласній філармонії, у газеті «Україна-Центр», на телебаченні. Наприкінці 
80-х років ХХ ст. організував й очолив молодіжний експериментальний театр «Етап». 
З 1999 – знову на сцені Кіровоградського академічного обласного українського музич-
но-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького. Зіграв понад 60 ролей. У 2002 започат-
кував монотеатр «Слово». З 2011 виступає з моновиставами в обласному художньому 
музеї. Автор і ведучий програми «Мистецька майстерня» на обласному телеба-
ченні. Зіграв у серіалі «Синдром дракона». Нагороджений відзнакою «За заслу-
ги» І ст. Кіровоградської міської ради (2012). Заслужений артист України (2012).

9 (1832) – 190 років тому народився (Вінниччина) Петро 
Іванович Ніщинський (псевдонім Петро Байда) 
(1832-1896), композитор, поет-перекладач. Закінчив фі-
лологічний і богословський факультети Афінського уні-
верситету (1856). Викладав у гімназіях грецьку й російську 
мови, керував хорами, писав музику. З 1870 часто приїз-
дить у Єлисаветград до М. Кропивницького й І. Карпенка-Карого. 
Найвидатніший твір – музична картина «Вечорниці» – написаний на власний 
текст як вставна сцена до драми Т. Шевченка «Назар Стодоля». Вперше виконаний 
у приміщенні Єлисаветградського громадського зібрання (1875) місцевим аматорським 
гуртком за участю автора та його родини. У Єлисаветграді під час репетицій познайоми-
лися і невдовзі побралися дочка композитора Муза Ніщинська й син місцевого священ-
ника Петро Левицький. Їхні сини Вадим й Олександр Левицькі стали відомими актора-
ми та співаками. Племінниці Левицького були видатними співачками – Л. Балановська й 
М. Коваленко. Жило подружжя Левицьких у с. Кам’яні Потоки Олександрійського району, 
де зять Ніщинського служив священником.

10 (1912) – 110 років тому народився (с. Олексіївка 
Єлисаветградського повіту) Микола Йосипович 
Ніколенко (1912-1975), художник, іконописець і рестав-
ратор. Батько – священник – розстріляний, мати репресо-
вана. У 1928 вступив до художньої студії Крюгера-Прахова 
в Києві, а в 1930 перейшов на навчання до Київського ху-
дожнього інституту (майстерня професора Бойчука). У 1933 був заарештований 
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і засуджений до 5 років позбавлення волі в концтаборі на Колимі. У 1939 зно-
ву був заарештований за звинуваченням у підготовці збройного повстання. 
Засуджений до розстрілу, який замінили 10-річним ув’язненням. У 1940 амні-
стований. Заробляв на життя ілюструванням книжок, працював театральним ху-
дожником. У 1941 мобілізований в армію і, як колишній в’язень, направлений у 
штрафний батальйон. Був кілька разів поранений, потрапив у німецький полон, 
перебував у трудовому таборі під Дрезденом до закінчення війни. Повернувся 
до живопису, шукав рецепти фарб старих майстрів. Викладав у Російській ху-
дожньо-промисловій школі в Гамбурзі, яка спеціалізувалась на розробленні 
проблем стилістики й техніки візантійського та давньоруського іконопису й 
фрески. Одночасно писав ікони для церкви Успіння Пресвятої Богородиці в та-
борі Фішбек (Німеччина). У 1950 за допомогою Толстовського фонду емігрував 
у США, заробляв реставрацією старих картин. У 1951 у Фордемському універ-
ситеті відбулась перша персональна виставка художника. У 1956 – учасник ви-
ставки візантійського мистецтва у Вашингтоні. Автор виставки документальних 
рисунків «Колима». Брав участь у виставці «Мистецтво США в 1958 р.» (1958). 
У 1961 влаштована персональна виставка в музеї Атланти, яка викликала інте-
рес до творчості художника. У 1962 виконав 104 малюнки до книги «Міфи про 
героїв» – збірника легенд різних народів у переказі Норми Лоррі Гудрич. У 1969 
повернувся до зображень природи, до архітектурних пейзажів і сюрреалізму. 
З 1970 жив у ФРН. Оформлював книги О. Галича, А. Кузнецова, Дж. Орвелла 
й інших авторів, які друкувало видавництво «Посів» (Франкфурт-на-Майні). 
На знімку обкладинка книжки Орвелла «Скотский двор», виконана Ніколенком.

14 (1922) – 100 років тому народився (м. Новомиргород) 
Микола Васильович Понеділок (1922-1976), пись-
менник, прозаїк і драматург. Навчався в Одеському уні-
верситеті (1939-1941). З 1943 – в еміграції. Був актором в 
українських театрах В. Блавацького та Й. Гірняка. Працював 
в українському й німецькому відділах книгарні в Нью-Йорку 
(1955-1976). Дебютував оповіданням «Червона хустина» 

(1947). Автор збірок гумору й сатири на емігрантську й радянську дійсність: 
«Вітаміни» (1957), «Соборний борщ» (1960), «Смішні сльозинки» (1966); збі-
рок спогадів-оповідань із життя українського села «Говорить лише поле» (1962), 
«Зорепад» (1969); п’єс з емігрантського життя «Знедолені», «Лейтенант Фляєв»; 
переклав п’єси Ж. Ануя «Антігона» й «Медея», твори Д. Прістлі й ін. Написав 
п’єсу «А ми тую червону калину...» (1957), гумористичну повість «Рятуйте мою 
душу» (1973), збірку гумористичних творів «Диво в решеті» 1977). Майстерно 
виконував свої твори на зібраннях українських громад США й Канади. Був 
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одним із засновників «Слова» – об’єднання українських письменників і членів 
Українського літературно-мистецького клубу в Нью-Йорку.

13 (1907) – 115 років тому народився (с. Хащувате 
Гайворонського району) Хаїм Гершкович Меламуд 
(1907-1993), письменник. З 14 років працював на цук-
ровому заводі. У 1927 разом з батьками переселився у 
Новозлатопольський національний єврейський район. Був 
землеробом, головою сільради. У 1931-1941 – відповідаль-
ний секретар, потім редактор районної газети. Першу по-
вість «У степу» опублікував у 1932, у 1938 – з’явилася повість «Квітуча акація», 
у 1939 – збірник нарисів «Оновлена земля» і повість «Дорога до життя». Учасник 
Другої світової війни. Після війни жив у Чернівцях. Деякий час працював корес-
пондентом газети в Біробіджані. З 1961 – член редколегії журналу «Совєтіш 
Геймланд». Писав єврейською, українською і російською мовами. Автор рома-
нів: «Літа молодії», «Всього потроху», «Між Дністром і Прутом», «Дні і ночі», 
«Так повелося у світі» й ін. Особливий інтерес становлять «Хащуватські оповідання» 
(1984): «Мы все родом из местечок… Писатели и генералы, академики и врачи, извест-
ные композиторы, и не менее известные рабочие и инженеры, высокие специалисты, ко-
торыми гордятся Москва и Ленинград, Свердловск и Новосибирск, Киев и Баку… Все, все 
мы выходцы из еврейских местечок, из бывшей печально известной "черты оседлости", 
и да славится наша родословная!»

20 (1857) – 165 років тому народився (поблизу Новомиргорода) 
Іван Степанович Дудченко (Ковбасенко) (1857-
1917), лікар-мікробіолог, епідеміолог. Випускник Зла-
топільської чоловічої гімназії. Закінчив медичний факуль-
тет Київського університету (1885). Працював в Україні, 
на Далекому Сході, у Забайкаллі. Розробляв проблему 
профілактики чуми, питання санітарної статистики тощо. 
Організував перші бактеріологічні лабораторії на Далекому Сході. Його ім’ям 
названо одну з вулиць Новомиргорода.

20 (1862) – 160 років тому народився (м. Єлисаветград) Сергій Георгійович 
Дубровинський (1862 – ?) – військовик. Генерал-майор. Закінчив 2-ге 
Костянтинівське військове училище (1882), Миколаївську академію Генштабу 
(1894). Служив у Замостівському полку в Одесі, у 52-й піхотній резервній бри-
гаді, Донському кадетському корпусі. Начальник канцелярії, старший ад'ютант 
штабу Кавказького військового округу, начальник Владивостоцького військо-
вого шпиталю, вартовий генерал Іркутського військового округу. В українській 
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армії часів Гетьманату – начальник управління Харківської місцевої бригади. Від 
1919 – у Добровольчій армії, з якою евакуювався до Туреччини. Подальша доля 
невідома.

20 (1897) – 125 років тому народився (с. Олександрівка 
Долинського району) Микола Іванович Пирогов (1897 
– після 1935), державний і профспілковий діяч. Закінчив 
Долинську двокласну залізничну школу, Одеське міське 
шестикласне училище й Херсонську військово-фельдшер-
ську школу. Під час Першої світової війни (1914-1917) слу-

жив фельдшером у санітарному вагоні 24-ї дивізії. У 1919 екстерном здав екза-
мени за 6 класів гімназії й вступив на службу в профспілку медичних працівників. 
У 1920 навчався в Центральній партійній школі при ЦК КП(б)У в Харкові. З 
1920 по 1931 перебував на різних посадах у Медсанпраці: член Президії та за-
відувач оргвідділу ВУК Медсанпраці, секретар Харківського окружного філіалу 
Медсанпраці. З 1931 по 1935 – директор Харківського фармацевтичного інституту, який 
під його керівництвом перетворився в один з кращих ВНЗ України. У 1932 у ХФІ була 
створена нова кафедра – мікробіології.

20 (1937) – 85 років тому народився (смт Новгородка) 
Микола Андрійович Бершадський, художник. 
У 1961 закінчив Одеське художнє училище ім. Грекова. 
Учасник виставок з 1970. Живе й працює в м. Миргороді на 
Полтавщині. Улюблені жанри – пейзаж і натюрморт. Головні 
твори: «Грибники» (1981), «Літо», «Три осики» (2001), 

«Стихія» (2003), «Тихий куток» (2003), «Бедуїни», «Лісовий ручай», «Зима 
в селі», «Дари української природи» (2002), «Галки у зимовому лісі» (2008), 
«Осінній натюрморт» (2009) й ін.

21 (1897) – 125 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Яків Йосипович Камінський (1897-1996), лікар. 
З 1905 по 1915 навчався в Єлисаветградській громадській гімна-
зії. У 1915 вступив на медичний факультет Одеського уні-
верситету. У 1919 служив лікарем в артилерійському диві-
зіоні Червоної Армії. У 1921 отримав диплом лікаря, почав 

наукову діяльність. У 1931 їздив до Туреччини. У 1937 заарештований, вирок – 8 
років виправно-трудових таборів. Працював за фахом: лікар ОЛП – 7, керівник 
туберкульозної служби Ухти, головний лікар табірної лікарні. У 1943 оголошено 
про дострокове звільнення, однак був залишений у ГУЛАЗі до 1956 до повної 
реабілітації. У 1961 повернувся в Одесу, працював завідувачем рентгенофлюо-
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рографічного відділення Одеського обласного тубдиспансера, займався науко-
вою й педагогічною діяльністю. Перший організатор і керівник кафедри фізич-
ного виховання та лікувальної фізкультури Одеського державного медичного 
інституту ім. М.І. Пирогова. Кандидат медичних наук, доцент. Учений секретар 
Одеського обласного наукового товариства рентгенологів і радіологів, з 1988 
– його почесний голова. Склав перший посібник для студентів з ренгенодіагнос-
тики. Запропонував методику поліпозиційної діагностичної флюорографії, яка 
отримала назву «методики Камінського». Рідне місто востаннє відвідав у 1981 – був 
запрошений відкрити Всеукраїнський з’їзд рентгенологів у Кіровограді. Автор мемуа-
рів «Минувшее проходит предо мною...: Избранное из личного архива» (Одесса, 
1995). Заслужений лікар Комі АРСР.

22 (1882) – 140 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Андрій Володимирович Журавський (1882-
1914), зоолог, ботанік, етнограф. Був підкинутий немовлям 
до Єлисаветградського притулку. Виховувався в родині вій-
ськового інженера В.І. Журавського в Петербурзі. У 1901 
закінчив Петербурзький університет. Протягом 1903-1909 
рр. був начальником 17 експедицій з вивчення геології, флори, фауни й етно-
графії Печорського краю. У 1905 нагороджений Російським географічним това-
риством великою золотою медаллю ім. М. Пржевальського. Організатор і пер-
ший завідувач Усть-Ціленської зоологічної станції. Дійсний член імператорських 
Географічного й Етнографічного товариств. У 1909 за етнографічне досліджен-
ня від Російської академії наук отримав найвищу нагороду – медаль «Лучший 
ученый-собиратель России». Був секретарем комісії з встановлення принципів 
наукового розподілу Росії на географічно-ботанічні райони. У 1911 відкрив 
першу в Примор’ї Печорську сільськогосподарську станцію. Автор близько 
500 наукових і публіцистичних праць. Загинув від руки найманого вбивці. Ім’ям 
Журавського названа Державна сільськогосподарська дослідна станція КОМІ 
АР Російської Федерації. Він – один з героїв книги Л. Смоленцева «Печорские 
дали». У Державному архіві Кіровоградської області сформовано його особовий фонд. У 
1964 в Республіці Комі відкрито Усть-Цілемський історико-меморіальний музей 
А.В. Журавського.

25 (1922) – 100 років тому народився (с. Ганно-Леонтовичеве 
Устинівського району) Борис Петрович Кирдан (1922-
2006), фольклорист і літературознавець. Це офіційна (за 
документами) дата народження ученого, хоча насправді він 
народився 01.02.1920. Батьки – вчителі. У 1940 закінчив СШ № 7
у м. Долинській. Учасник Другої світової війни від першого до 
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останнього дня (1941-1945), нагороджений бойовими орденами і медалями. У 
1951 з відзнакою закінчив філологічний факультет МДУ ім. М.В. Ломоносова. З 
1953 по 1983 працював науковим співробітником сектора фольклору в Інституті 
світової літератури АН СРСР. Про його шляхетність і порядність ходили леген-
ди. В Інституті жартували: «Кирдан нам Богом дан». Доктор філологічних наук 
(1967). З 1979 по 2004 – професор кафедри російської літератури Московського 
державного педагогічного інституту. Його називають всесвітньо відомим до-
слідником українського епосу, який створив першу фундаментальну історію 
українських дум. Автор 4-х монографій: «Український народний епос» (1965), 
«Народні співці-музиканти України» (1980), «Кобзарі» (1980) й багатьох інших 
праць, уклав ґрунтовну антологію «Українські народні думи» (1972). Написав до-
кументально-мемуарну книжку «Нам дороги эти позабыть нельзя».

26 (1932) – 90 років народився (м. Сталінабад Таджицької 
РСР) Володимир Миколайович Войнович (1932-
2018), російський письменник, поет і драматург, художник. 
Батько Микола Павлович Войнович (1905-1987) – частково 
сербського походження, працював журналістом, редак-
тором газет, був репресований. Мати Розалія Колманівна 

Гойхман (1908-1978) народилася в єврейському містечку Хащевате (нині с. Хащувате 
Гайворонського району), працювала вчителькою математики. Після звільнення бать-
ка родина переїхала в Запоріжжя. Вищої освіти не здобув. Навчався півтора 
року в Московському педагогічному інституті (1957-1959). Брав участь в осво-
єнні цілини в Казахстані. У 1960 влаштувався редактором на радіо, автор тек-
стів до 40 пісень (найвідоміша «Песня космонавтов» – «14 минут до старта», 
1960). Член Спілки письменників СРСР (1962). Найзнаменитіший прозаїчний 
твір – сатиричний роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина» в СРСР був заборонений. Вся книга вперше була опублікована у 1975 
в Парижі. Брав активну участь у правозахисній діяльності, за що його переслі-
дували. У 1974 Войновича виключили зі Спілки присьменників СРСР, натомість 
прийняли у члени ПЕН-клубу у Франції. У 1980 змушений був емігрувати із 
СРСР, позбавлений радянського громадянства. З 1980 по 1992 жив у ФРН, потім 
у США. Співпрацював з радіо «Свобода». Займався живописом, перша персо-
нальна виставка була влаштована в 1996. Основні твори: трилогія про солдата 
Івана Чонкіна: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» 
(1969-1975), «Претендент на престол» (1979), «Перемещённое лицо» (2007); 
сатиричний роман «Москва 2042» (1986), сатиричні повісті «Шапка» (1987) 
і «Монументальная пропаганда» (2000), «Автопортрет. Роман моей жизни» 
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27

(2010) й ін. За творами Войновича знято 6 художніх фільмів. Лауреат Державної 
премії Російської Федерації (2000). Почесний член Російської академії мистецтв.

27 (1937) – 85 тому народився (с-ще Шевченкове, нині 
м. Долинська) Володимир Михайлович Дудкін (1937-
2007), військовий діяч. Закінчив Ленінградське училище 
військових сполучень і Читинський політехнічний інсти-
тут. Проходив військову службу в Казахстані й Монголії. 
У складі залізничних військ один з організаторів будів-
ництва Байкало-Амурської магістралі (1974-1985). Брав участь у ліквідації 
Чорнобильської катастрофи (1986-1987). Генерал-майор (1984). Почесний за-
лізничник СРСР. Почесний будівельник СРСР.

27 (1907) – 115 років тому народився (м. Знам’янка) Сергій 
Сидорович Владимиров (1907-1981), живописець і 
графік. У 1941 закінчив Інститут живопису, скульптури й ар-
хітектури Всеросійської АМ в Ленінграді (майстерня Б.В. Йо-
гансона). Учасник Другої світової війни, має бойові нагороди. 
Учасник виставок з 1940. Персональні виставки проходили 
в 1945 й 1987 (Сімферополь). З 1946 по 1980 працював на Кримському худож-
ньо-виробничому комбінаті, одночасно викладав у Сімферопольському худож-
ньому училищі (1948-1951). Працював переважно в жанрі пейзажу: «Кримський 
краєвид» (1954), «Севастополь» (1956, зберігається в Сімферопольському ху-
дожньому музеї), «Порт на Дніпрі» (1964) й ін. Член Спілки художників України 
з 1946, очолював її з 1948.

27 (1947) – 75 років тому народилася (м. Кіровоград) 
Людмила Володимирівна Шубіна, підприємець, 
благодійниця, громадська діячка. У 1970 закінчила з відзна-
кою Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобу-
дування. Трудовий шлях починала інженером-конструктором 
на заводі. З 2001 – генеральний директор ТОВ «Друкмаш-
Центр». Підприємство спеціалізується на виготовленні за-
собів реабілітації та пересування для інвалідів. Є віцепрезидентом Всеукраїнської 
асоціації виробників засобів реабілітації для інвалідів. Голова обласної ради 
підприємців. Створила при підприємстві унікальний оздоровчо-реабілітацій-
ний центр для людей з особливими потребами «Драйв». Нагороджена орденом 
княгині Ольги ІІ ст.
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1 (1857) – 165 років тому народився (с. Обознівка на 
Кіровоградщині) Андрій Михайлович Грабенко 
(псевдонім Конощенко Андрій) (1857-1932), громад-
ський діяч, фольклорист-музикознавець, художник-ама-
тор. Закінчив ЄЗРУ (1876), відвідував Єлисаветградський гур-
ток «Громади» (1878-1885). Один з авторів Єлисаветградського 
літературного альманаху «Степ» (1886), представлений у ньому 

віршем-піснею «В невеселую годину...». Учителював у земській школі рідного села (1880-
1882). Навчався в Петербурзькому гірничому інституті. Згодом працював діло-
водом і секретарем у Херсонській земській управі, а після смерті Є. Борисова 
редагував «Сборник Херсонского земства». У 1905 – херсонський міський голо-
ва, делегат Всеросійського земського з’їзду в Москві. Був одним із засновників, 
а згодом i головою херсонської «Громади». За революційні переконання його 
переслідувала влада як політично неблагонадійного, він не раз втрачав робо-
ту. За часів УНР (1919) був головою Херсонської губерніальної управи, з 1922 
– активний парафіянин Олександрівського храму УАПЦ у Херсоні. Художник-
аматор, любив малювати краєвиди, один з організаторів виставок Херсонського 
товариства любителів образотворчого мистецтва. У 1927 обраний членом 
Етнографічної комісії АН УРСР. Зібрав та записав на Єлисаветградщині, Київщині 
й Полтавщині майже 1 000 народних пісень. Упорядник збірок «Українські пісні» 
(1900) й «Українські пісні з нотами» (1907-1909). Під час репресій його викли-
кали на допити по сфабрикованій cпpaвi СВУ (1929), виселили в господарську 
будівлю поруч iз домом. Заповів поховати себе на міському цвинтарі при дорозі 
напроти вирощеного ним чудового саду. Євген Чикаленко у своїх спогадах зазначає: 
«...Дуже симпатичний і талановитий хлопець: він мав колосальну пам’ять, був добрим ма-
тематиком, добре малював і був таким музикальним, що самотужки вивчився грати на 
багатьох інструментах».

1 (1962) – 60 років тому народився (м. Новоукраїнка) Сергій 
Іванович Коваленко, фармацевт. У 1985 закінчив фар-
мацевтичний факультет Запорізького медичного інституту. 
З 1985 до 1988 працював завідувачем Новоукраїнської централь-
ної районної аптеки № 65. З 1988 викладає в Запорізькому 
медичному інституті. Доктор фармацевтичних наук (2000), 
професор кафедри фармацевтичної хімії Запорізького дер-

жавного медичного університету (з 2004). Автор понад 300 наукових і навчально-
методичних праць, 17 авторських свідоцтв, 9 патентів. Підготував 5 кандидатів наук.
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3 (1892) – 140 років тому народився (м. Яффа в Палестині) 
Йосип Самсонович Константиновський (1892-
1969), художник (скульптор-анімаліст, живописець) і пись-
менник. У Франції його називали Жозефом Констаном, як 
письменник мав псевдонім Мішель Матвєєв. Через два роки 
батьки повернулися в Одесу. Після першої російської революції 
1905 сімейство переїздить до Єлисаветграда. У 1914 Йосип всту-
пив до Одеського художнього училища, де заприятелював з іншим єлисаветградцем – 
художником Амшеєм Нюренбергом (1887-1979). Батько й брат загинули в Єлисаветграді 
під час григор’євського погрому в травні 1919. Після цього він з дружиною емігрує в 
Палестину. З 1923 жив і працював у Парижі, мав ательє на Монпарнасі, зробив 
собі ім’я як скульптор-анімаліст. Почав заради заробітку писати твори французь-
кою мовою. Перша книжка «Люди пятого года» про події революції 1905 надру-
кована в 1928. Найвідоміший роман «Загнанные» (1933) перекладений на 7 євро-
пейських мов, у ньому змальований кривавий єврейський погром в Єлисаветграді та долі 
єврейських емігрантів з Росії в різних країнах, зокрема поневіряння в Румунії. На ні-
мецькій мові роман опублікований у 2010. У 1936 за збірку оповідань «Странная 
семья» отримав літературну премію, згодом вийшли спогади «Вчера и давно» про 
дитячі роки в Єлисаветграді й Одесі 1914. У 1947 побачила світ книжка «Город ху-
дожников», яка детально змальовує сумне життя маленької колонії російських 
художників у Парижі, а в 1959 – роман про дитинство «Далеко, давно». Жоден твір 
російською мовою перекладено не було. У 1964 мер ізраїльського міста Рамат-
Ган виділив Жозефу Констану безплатну майстерню, і він періодично жив то 
в Парижі, то в Ізраїлі. Після смерті ательє в Рамат-Гані претворили на музей 
Жозефа Констана. У журналі «Лехаим» (2010) опублікована стаття Олега Юр’єва 
«Равномерная поступь несчастья, или роман с сигуранцей. Мишель Матвеев 
о жизни в страшном сне».

3 (1907) – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Мойсей Абрамович Бланк (1907-1983), графік і жи-
вописець. Навчався в Харківському художньому інституті 
(1925-1931) у С.М. Прохорова, М.А. Шаронова. Учасник ви-
ставок з 1927. Член Спілки художників України з 1948. Жив 
у Харкові, працював у галузі станкової графіки й живопису. 
Серед його робіт: «Дах» (ліногравюра, 1927), «У Донбасі» 
(автолітографія, 1949), пейзажі України (офорт, 1950-ті рр.), «На Уралі» (ко-
льорова автолітографія, 1955), серія «Харківський тракторний» (офорт, 1957), 
«Натюрморт з куманцем» (гуаш, 1960). «Бахчисарай» (акв., 1963), «Наташа» 
(монотипія, 1976) й ін. Один з провідних харківських акварелістів. Персональні 
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виставки влаштовувалися в 1963, 1969, 1976-77, 1982, 1997. Літ.: Безхутрий М. 
Мусій Бланк: Каталог, Харків, 1982.

6 (1882) – 140 років тому народився (с. Тимошівка на 
Черкащині) Кароль Шимановський (1882-1937), 
польський композитор, піаніст, педагог. Закінчив у 1900 
Єлисаветградське земське реальне училище, початкову музичну 
освіту здобув у школі Нейгауза (1901-1905). Брав участь в ор-
ганізації музичного життя Єлисаветграда (1917-1918). У березні 
1919 разом із Г. Нейгаузом, Б. Гайсинським і В. Дешевовим ство-

рив симфонічний оркестр, влаштовував концерти, здійснював постанову оперних вистав. 
У Єлисаветграді написав оперу «Король Рогер» (лібрето Я. Івашкевича), роман «Ереб» 
й інші літературні й музичні твори. З 1920 жив у Польщі. Був ректором Варшавської 
консерваторії (1927-1932) й Академії музики (1930-1932). Автор багатьох творів, 
визнаних класикою. Музика К. Шимановського звучить у знаменитому фільмі 
А. Вайди «Панни з Вілько» (за новелою Я. Івашкевича (1979). У Кіровограді ство-
рено міський музей музичної культури ім. К. Шимановського. 28-30.09.1993 у Кіровограді 
відбулася міжнародна наукова конференція «Кароль Шимановський і Україна». Збірник 
матеріалів конференції надрукований у 1998.

9 (1947) – 75 років тому народився (м. Гайворон) Сергій 
Михайлович Борисов, музейний і театральний діяч. 
У 1974 закінчив філологічний факультет Тульського 
державного педагогічного інституту ім. Л.М. Толстого. 
В останній рік навчання був запрошений на роботу в му-
зей-садибу Л.М. Толстого «Ясная Поляна». Автор альбо-
мів, книжок, статей про життя й творчість Л.М. Толстого та 

музею-садиби «Ясная Поляна». У 1978 – один з творців ювілейної експозиції 
Літературного музею до 150-річчя Лева Толстого. Того ж року у видавництві 
«Советская Россия» за його авторства побачив світ альбом «Ясная Поляна». 
З 1981 – директор Тульського академічного театру драми ім. М. Горького, одного 
з кращих російських театрів. Організував у театрі акторський курс Ярославського 
театрального інституту. З 1997 – незмінний голова Тульського відділення Спілки 
театральних діячів (ВТО) РФ. З 2015 – депутат Тульської обласної думи. Лауреат 
премії «За большой вклад в культурное и нравственное возрождение Тулы» 
(1993). Нагороджений медаллю ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
(2003). Заслужений працівник культури РФ (1995). Почесний громадянин міста 
Тули (2008).
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10 (1852) – 170 років тому народилася (м. Єлисаветград) 
Євгенія Андріївна Достоєвська (1852-1919), дочка 
Андрія Достоєвського (міського архітектора Єлисаветграда в 
1849-1858 рр.), племінниця Федора Достоєвського. Дружина 
Михайла Олександровича Рикачова (1840-1919), одного з 
найвидатніших російських метеорологів, академіка, протя-
гом 17 років (з 1896 по 1913) – директора Головної фізич-
ної (нині Геофізичної) обсерваторії АН Росії, академіка. Євгенія закінчила курси 
стенографії й допомагала чоловікові в його роботі. Свого геніального дядька 
вперше побачила 12-річною дівчинкою. Пізніше письменник «по-справжньому» 
познайомився з нею та її чоловіком після весілля (1875). Вони декілька разів зу-
стрічались, Євгенія була на похороні, про що детально писала батькам. Зберігся 
один її лист до дядька й 11 листів до його дружини А.Г. Достоєвської. Дочка 
Олександра Михайлівна Рикачова (1874-1971) – онука Андрія Михайловича 
Достоєвського – вийшла заміж за Сергія Васильовича Леніна, представника ро-
дини, яка «подарувала» вождеві світового пролетаріату своє прізвище. Ці фак-
ти оприлюднені в сенсаційній книзі дослідника Михайла Штейна «Ульяновы и 
Ленин. Тайны родословной и псевдонима» (Санкт-Петербург, 1997).

11 (1837) – 185 років тому народився Петро 
Олександрович Крестоносцев (1837-1907), ху-
дожник і педагог. Академік портретного живопису Санкт-
Петербурзької академії мистецтв. Прибув до Єлисаветграда 
на запрошення директора ЄЗРУ М.Р. Завадського восени 1879, 
викладав у ремісничо-грамотному училищі, чоловічій гімна-
зії (1880-1883), реальному училищі. У 1880 заснував при ЄЗРУ 
«Вечерние Рисовальные Классы для вольноприходящих» – першу в Росії громадську 
школу мистецтв (проіснувала до 1918). Керував нею до 1893. Навчання для всіх охо-
чих незалежно від віку, статі й станової належності було безплатним. Утримувалися 
ВРК на кошти Єлисаветградського земства (1,5 тисячі рублів щорічно). За зразок взяв 
«Рисовальную школу для вольноприходящих», яка належала Імператорському товари-
ству заохочення мистецтв. Кращі випускники ВРК вступали до АМ й інших навчальних 
закладів. Завдяки дружбі Крестоносцева з художниками-передвижниками ТПХВ регу-
лярно влаштовувало виставки в Єлисаветграді (з 1876 по 1913 – 18 виставок). 1 жовт-
ня 1884 було організовано Єлисаветградське товариство шанувальників витончених 
мистецтв, половина його прибутків ішла ремісничо-грамотному училищу, інша – «най-
біднішим учням АМ, які вступили до неї із ВРК при ЄЗРУ». У 1884 оздоблював церкву 
Св. Василя Парійського при Єлисаветградському духовному училищі (виготовив іко-
ностас, написав ікони). У Єлисаветграді виконав портрети подружжя Купченків (ОХМ), 

10

11



138

Історичний календар Кіровоградщини 2022 рік

смотрителя Єлисаветградського духовного училища В. Флоровського (Крестоносцев був 
ктитором ЄДХ), І.М. Кошиця, імператриці Марії Федорівни, пані Когон в образі Юдіфі й ін. 
(місцезнаходження цих творів невідоме).

14 (1922) – 100 років тому народився (с. Лозувата 
Ульяновського району) Архип Самійлович Маніта 
(1922-1945), військовий діяч. На фронтах Другої світової 
війни – з 1943. Визволяв Молдавію, Румунію, Польщу. 
Гвардії сержант. Подвиг ціною власного життя здійснив при 
штурмі Берліна. У критичну хвилину закрив тілом амбразу-
ру ворожого дзоту, чим забезпечив успіх наступу. Це був 

останній в історії Другої світової війни подібний приклад самопожертви. Герой 
Радянського Союзу (1945).

15 (1952) – 70 років тому народився (с. Бірки 
Олександрівського району) Анатолій Іванович Гай, 
письменник. Закінчив факультет журналістики Київського 
університету (1974). Працював кореспондентом газет 
«Радянська Житомирщина» й «Київська правда». Автор 
14 книжок прози для дітей і дорослих, зокрема збірок по-
вістей та оповідань: «Зажинки» (1979), «Хамаль – місяць 

весняний» (1984), «Сім струн райдуги» (1985), «Тиша над полігоном» (1986), 
«Чорна рота» (1995), «Блаженна Марія» (2002) й ін. Член Національної спілки 
письменників України (1986). Заслужений працівник культури України. Лауреат 
літературної премії ім. І.С. Нечуя-Левицького.

15 (1967) – 55 років тому народився (м. Київ) Євген 
Васильович Курман, театральний режисер і педа-
гог. Закінчив театральний факультет (1994) й аспірантуру 
(1997) Київського інституту театрального мистецтва імені 
І.К. Карпенка-Карого. Працював у багатьох театрах України: 
Київському академічному театрі драми й комедії на лівому 
березі Дніпра, Київському театрі юного глядача на Липках, 

Київському академічному Молодому театрі й ін. У 1999 при Київському палаці 
дітей та юнацтва організував театральну школу «INCUNABULA», у якій 1999-2007 
працював художнім керівником і режисером. З 2007 по 2012 – режисер-по-
становник Донецького національного академічного музично-драматичного 
театру. Лауреат премії «Київська пектораль». Лауреат всеукраїнського фести-
валю «Прем’єри сезону». У 2010 отримав Гран-прі міжнародного фестивалю 
моновистав за виставу «Гоголь з Google». З вересня 2012 по 1 листопада 2021 р. 
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– головний режисер Кіровоградського академічного музично-драматичного театру імені 
М.Л. Кропивницького. Тут у 2016 здійснив постанову вистави «П’ять пудів кохання» 
(за п’єсою А.П. Чехова «Чайка»).

16 (1942) – 80 років тому народилася (с. Апрелівка 
Бобринецького району) Наталія Миколаївна Яковенко, 
історик. Закінчила відділ класичної філології Львівського 
університету (1967). У 1970-1981 – старший науковий спів-
робітник Центрального історичного архіву України, 1987-
1991 – старший науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України, 1991-1995 – завідувач відділу Інституту 
української археографії і джерелознавства НАН України. З 1995 – провідний нау-
ковий співробітник Інституту східноєвропейських досліджень НАН України, вод-
ночас з 1992 – професор Києво-Могилянської академії. Доктор історичних наук 
(1994). Автор понад 300 наукових праць, зокрема підручника з латинської мови 
для істориків, а також ґрунтовних монографій: «Українська шляхта з кінця ХІV 
до середини ХVІІ ст.» (1993), «Нарис історії України з найдавніших часів до кін-
ця ХVІІІ ст.» (2001) й ін. Лауреат премій ім. М.С. Грушевського (1996), освітньої 
фундації П. Яцика (1995), Фонду ім. Гелени (1996). Голова товариства дослід-
ників Центрально-Східної Європи (1998). Почесний член Російської АН (2002). 
Заслужений діяч науки і техніки України (2015).

17 (1867) – 155 років тому народився Олександр 
Васильович Гусєв (1867 – після 1922), військовий 
діяч. Закінчив Михайлівське артилерійське училище й 
Михайлівську артилерійську академію. Тривалий час ви-
кладав у Єлисаветградському кавалерійському училищі, також 
вів спецкурс з фізики та електротехніки в Єлисаветградській 
чоловічій гімназії. Полковник (1908). Саме в його будинку в 
1902 Олександр Карлович Тарковський познайомився зі своєю майбутньою дружиною 
Марією Данилівною Рачковською, рідною сестрою дружини Гусєва. Автор наукової пра-
ці «Незатухающие колебания» про радіохвилі та радіозв’язок, яка зберігалася в родині 
Тарковських.

17 (1932) – 90 років тому народився (м. Харків) Кім 
Олександрович Шутенко (1932-2010), композитор 
і педагог. У 1956 закінчив Державний музично-педагогіч-
ний інститут ім. Гнесіних у Москві. У 1954-1959 – викладач, 
заступник директора Якутського музично-художнього учи-
лища, у 1959-1962 рр. працював у Калузькому музичному 
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училищі. Викладає теоретичні предмети й композицію в Кіровоградському музичному 
училищі (з 1962). Писав музику до вистав Кіровоградського музично-драматичного теа-
тру ім. М.Л. Кропивницького («Лиха іскра поле спалить й сама щезне» І. Карпенка-
Карого, «Катерина» за поемою Т. Шевченка), до п’єс сучасних драматургів. Для 
симфонічного оркестру музичного училища створив «Козацьку увертюру», 
«Російську увертюру» й інші твори. Концерт для фортепіано з оркестром (1967) 
виконували в Москві й інших містах. У доробку багато дитячих п’єс для форте-
піано, домри, балалайки, гобоя, труби, скрипки. Автор багатьох пісень, циклу 
«27 двоголосних фуг на теми українських народних пісень». Його учень – випускник 
Кіровоградського музичного училища – популярний композитор і продюсер Ігор Крутой.

17 (1957) – 65 років тому народився (м. Дніпропетровськ) 
Сергій Олександрович Колісник, педагог, літера-
тор, краєзнавець. Дитинство минуло в м. Новомиргороді. 
У 1984 з відзнакою закінчив філологічний факультет 
Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. 
О.С. Пушкіна. Вчителював у школах Кіровограда, зокрема 
був учителем української мови та літератури ВЗШ № 38. 

Дипломант Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 1996». Краєзнавство вва-
жає наріжним каменем виховання свідомих українців. Підготував і видав 4 по-
сібники з української та зарубіжної літератури, співавтор підручника «Українська 
література. 10-11 клас», колективного збірника «До храму власної культури». 
Автор-упорядник книжки «Коротка історія злочинів і покарань» (2011). У спі-
вавторстві з донькою Тетяною Яровенко створив серію книжок «Стилет і сти-
лос трьох степовиків» про творчість письменників-земляків Володимира 
Винниченка, Євгена Маланюка та Яра Славутича. Зокрема видано 13 книжок 
про Володимира Винниченка – своєрідну енциклопедію його життя і творчості. 
Досліджує творчість талановитого земляка (уродженця Новомиргорода), пись-
менника й художника Олександра Суржавського. З 2015 по 2019 власним ко-
штом видавав і редагував унікальний часопис: науково-методичний, літератур-
но-мистецький, громадсько-політичний журнал «Хроніки Задзеркалля».

20 (1927) – 95 років тому народився (с. Курилівка Канівського 
району Черкаської області) Федір Михайлович Шабала 
(1927-1997), художник. За фахом – інженер-будівельник, 
закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інсти-
тут. Працював начальником відділу капітального будівництва 
Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобу-
дування. Живописом всерйоз захопився після 40 років. Навчався 

в студії образотворчого мистецтва при Кіровоградському обласному будинку народної 
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творчості (учитель І. Мартолога). Учасник багатьох республіканських і всесоюзних 
виставок аматорського мистецтва. Велика персональна виставка була влаштована 
в Кіровоградській картинній галереї (1978). Серія пастельних портретів українських 
полковників, сподвижників Б. Хмельницького, експонувалась на виставці укра-
їнського народного мистецтва в Канаді. Протягом життя написав не менше 1 000 
робіт; понад 500 творів зберігається в Кіровоградському ліцеї нових технологій навчання. 
Працював в усіх жанрах живопису (портет, пейзаж, натюрморт, тематична кар-
тина), оволодів техніками олійного й темперного живопису, акварелі й пастелі. 
Захоплювався генеалогією, склав родовід (відшукав по всьому світу близько 
300 родичів). Написав історію рідного села й нариси про односельців, спогади, 
був пристрасним книголюбом.

20 (1962) – 60 років тому народився (м. Кіровоград) 
Олександр Іванович Полячок, музикознавець, ге-
ральдист, педагог, громадський діяч. Закінчив теорети-
ко-композиторське відділення Московської консерваторії 
імені П.І. Чайковського. Викладав теоретичні дисципліни в 
Кіровоградській дитячій музичній школі № 3. Упродовж 1993-
2001 рр. працював начальником відділу культури Кіровоградської 
міської ради, сприяв завершенню будівництва й відкриттю музеїв О.О. Осмьоркіна й 
І.К. Карпенка-Карого. Ініціатор створення Кіровоградського музею музичної культури ім. 
Кароля Шимановського, його перший директор. Брав активну участь у започаткуванні 
й проведенні музичних фестивалів «Провесінь», «Травневі музичні зустрічі», «Золотий 
Орфей», «Нейгаузівські музичні зустрічі». Голова об’єднання поляків Кіровоградщини 
«Полонія» ім. Кароля Шимановського. Автор ідеї міжнародного фестивалю етномузики 
на возах «Перекотиполе», її головний реалізатор і режисер. Перший фестиваль за участі 
виконавців автентичного фольклору з Росії, України й Польщі відбувся 07.08.2010 в се-
лищі Онуфріївці на Кіровоградщині. Організатор декількох наукових конференцій, 
присвячених долям поляків на Кіровоградщині. Ініціатор видання, редактор-упоряд-
ник та один з авторів унікальної колективної монографії «Шимановські, Блюменфельди, 
Нейгаузи: родини на перехресті культур» (2019). Має почесне звання заслуженого 
діяча польської культури. Лауреат обласної премії імені Якова Паученка (2006).

25 (1927) – 95 років тому народився (м. Дніпродзержинськ) 
Валерій Михайлович Соболєв, правоохоронець і 
правознавець. З 1944 по 1951 служив у внутрішніх військах 
МВС. У 1953-1955 – секретар комітету ЛКСМУ ремісничого учи-
лища в Кіровограді. З 1955 по 1967 працював оперуповноваже-
ним карного розшуку УВС Кіровоградського облвиконкому. У 
1966 закінчив Вищу школу МВС РРФСР. З 1968 по 1975 – 
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начальник УВС Калінінградського облвиконкому. З 1975 – заступник начальника 
Академії МВС СРСР. З 1977 – начальник 5-го Головного управління МВС СРСР. 
Генерал-полковник внутрішньої служби. Доктор юридичних нук, професор, ака-
демік. Віцепрезидент Академії проблем безпеки, оборони і правопорядку (2003-
2008). Заслуженнй працівник МВС СРСР.

25 (1952) – 70 років тому народився Анатолій 
Володимирович Вишневський, кінорежисер. 
Дитинство минуло на Кіровоградщині (Бобринецкий район). 
У 1984 закінчив Інститут культури в Києві. Працював поміч-
ником режисера на зйомках 25-ти кінофільмів («Ярослав 
Мудрий», «Овід», «Храни меня, мой талисман», «Самотня 
жінка бажає познайомитися» й ін.). Був другим режисером 

у фільмі М. Бєлікова «Розпад» (1989). Як актор знявся в стрічках «Каїн» (1992), 
«Зів’яла сакура в моєму саду, ти знову проходиш повз мене» (1993) й ін. Брав 
участь у зйомках російсько-українського телесеріалу «Під дахами великого мі-
ста» (2001), детективу «Слід перевертня» й ін. Заслужений працівник культу-
ри України. Заслужений діяч мистецтв України (1997). Нагороджений орденом 
«За заслуги» ІІІ і ІІ ст.

26 (1862) – 160 років тому народився (с. Мала Березівка 
Олександрійського повіту) Микола Степанович 
Леонтьєв (1862-1910), військовий діяч, дипломат, гео-
граф. Закінчив Миколаївське кавалерійське училище, слу-
жив у Лейб-гвардії уланському полку (до 1891), поручик 
запасу. Був різносторонньо обдарованою людиною, членом 
Російського імператорського географічного товариства, 

знав 10 іноземних мов. У 1892 разом із К. Звягіним здійснив кінну мандрівку 
через Персію і Белуджистан в Індію. У 1894 організував першу російську експе-
дицію в Абіссінію (Ефіопію). Перебував у цій африканській країні до 1900. Став 
головним радником і довіреною особою імператора Менеліка II. Брав участь в 
італо-абіссінській війні (з грудня 1895), був удостоєний графського титулу й 
звання маршала. З 1897 – генерал-губернатор екваторіальних провінцій Ефіопії. 
У 1896 в Петербурзі вийшла книжка «Император Менелик и война его с Италией. 
По документам и походным дневникам Н.С. Леонтьева» журналіста Ю. Єльця. 
У 1900 повернувся в Росію, але невдовзі виїхав до Парижа. Часто відвідував 
Санкт-Петербург, Російське географічне товариство, друкував статті в газеті 
«Новое Время». Заповів свої землі в Косівській волості Олександрійського повіту (хутір 
Олександрівку й село Нову Макариху) у кількості 317 десятин Російському імператор-
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ському географічному товариству, щоб «на доходы с имения снаряжались экспедиции 
в Абиссинию и другие страны».

26 (1877) – 145 років тому народилася Катерина 
Олександрівна Самсонова (1877-1949), дружина 
генерала від кавалерії О.В. Самсонова, генерал-губер-
натора Туркестану, командувача 2-ї російської армії під 
час Першої світової війни. До заміжжя – Писарєва, дочка 
власника села Якимівки Маловисківського району. Олександр 
Миколайович Писарєв був юристом (1827-1903), міським суд-
дею в Єлисаветграді, статським радником, похований на Петропавлівському кладовищі. 
У 1914 працювала сестрою милосердя в шпиталі Єлисаветградського комітету 
Російського Червоного Хреста. Подружжя мало двох дітей – сина Володимира 
(1899-1977) й дочку Віру (1902-1989). Після загибелі чоловіка в Східній Прусії 
поставила за мету будь-що розшукати прах чоловіка й поховати його на бать-
ківщині. У розпал війни домоглась дозволу виїхати на місце трагедії і, здолавши 
неймовірні труднощі, здійснила задумане. 04.12.1915 прах генерала О.В. Самсонова 
з великими почестями зустріли в Єлисаветграді й провели в останню путь у с. Якимівку 
Маловисківського району, де й поховали в сімейній усипальні. У 1920 була занесена єли-
саветградською ЧК до списків активних контрреволюціонерів з мотивуванням: «дру-
жина колишнього генерал-губернатора Туркестану, стягувала при гетьмані кон-
трибуцію з селян». Вдові з дітьми вдалося емігрувати. У 20-ті роки ХХ ст. склеп, 
прикрашений мармуровою алегоричною скульптурою, був пограбований і пов-
ністю зруйнований. На місці склепу, що опинився на подвір’ї школи, 13.02.2002 
був установлений хрест з червоного граніту.

29 (1962) – 60 років тому народився (м. Кіровоград) Юрій 
Борисович Гончаренко, художник. У 1985 закінчив 
Дніпропетровське художнє училище, у 2002 – історичний 
факультет КІРУЕ. Працював науковим співробітником обласно-
го художнього музею. Учасник багатьох обласних, республі-
канських і зарубіжних виставок. Починав з реалістичного 
живопису, нині віддає перевагу різноманітним течіям не-
фігуративного живопису. Для творчості характерні декоративність, знаковість, 
символізм. Твори: «Музики» (1989), «Яблучний Спас» (1995), «Народження», 
«Дерево життя» (обидва – 1997), «Джерело живої води» (1998), «Крокове ко-
лесо» (1999), «Сонячне Різдво» (2001), «Золота Баба» (2002), «Коло Сварога» 
(2004), «Гривневе дерево» (2006). У 2003 разом з О. Босим упорядкував і ви-
дав унікальний календар «Трипільське диво». Роботи зберігаються в музеях 
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Кропивницького й приватних колекціях багатьох країн. Член Національної спілки 
художників України. Лауреат обласної премії імені Якова Паученка (2010).

31 (1842) – 180 років тому народився (с. Макариха 
Знам’янського району) Григорій Костянтинович 
Градовський (1842-1915), письменник і публіцист. 
Навчався в Харківському й Київському університетах 
(1864). Працював на високих урядових посадах. Друкувався 
в багатьох періодичних виданнях Росії. Засновник і вида-
вець щотижневої газети «Русское обозрение» (1876-1878). 

Окремими виданнями вийшла брошура «М.Д. Скобелев»; збірка п’єс «Дві дра-
ми» (1907), збірка публіцистики «Публицист – гражданин» (1916).

31
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ЛИСТОПАД 

1 (1937) – 85 років тому народився (с. Коханівка Ананьєвського 
району Одеської області) Борис Григорович Притула, 
музикант, педагог. Навчався в Завадівській семирічній СШ 
Кіровоградського району й Кіровоградській вечірній музичній 
школі № 1. У 1964 з відзнакою закінчив Кіровоградське музичне 
училище (клас С. Дорогого), у 1968 – Одеську державну кон-
серваторію ім. А. Нежданової. З 1968 працює викладачем ди-
ригування на кафедрі хорового диригування та методики музичного виховання КДПІ ім. 
О.С. Пушкіна, з 1978 по 1989 рік – завідувач кафедри музики і співів. Кандидат педаго-
гічних наук (1977). З 1994 по 1998 за сумісництвом працює художнім керівником 
обласної філармонії та хормейстером аматорського народного хору «Барвінок» 
– лауреата всеукраїнських й обласних конкурсів та фестивалів (1981, 1983, 
1988). Автор збірки «Вінок матусиних пісень» (2000), збірки поезій «Ліричне 
багатоголосся», 50 наукових праць. Заслужений діяч мистецтв України (2006).

2 (1902) – 120 років тому народився (м. Новогеоргіївськ) 
Віктор Михайлович Чернов (1902-1984), педагог, 
астроном. Навчався в Олександрійській чоловічій гімназії, потім 
в Олександрійському педагогічному технікумі. Ще бувши гімнази-
стом, під впливом І. Чижевського (батька Дмитра Чижевського) 
зацікавився астрономічними спостереженнями. Більшу частину 
свого життя (з 1923 до 1937 і з 1943 до 1962) працював у 
Запоріжжі бібліотекарем, деякий час викладачем німецької мови, математики. 
За 60 років наукової діяльності опублікував 140 спостережень, заміток, статей 
у вітчизняних і близько 135 у закордонних наукових виданнях, часто в співавтор-
стві з відомими вченими. З 1937 по 1941 працював у Таджицькій астрономічній 
обсерваторії, але за станом здоров’я змушений був повернутися до Запоріжжя, 
де й помер.

3 (1902) – 120 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Яків-Шимшон Шапіро (1902-1993), юрист, політич-
ний і державний діяч, один із засновників держави Ізраїль. 
Вивчав медицину в Харківському університеті. Брав актив-
ну участь у діяльності сіоністського соціалістичного руху в 
Україні, за що на деякий час потрапив до в’язниці. У 1924 
емігрував до Палестини, де став одним із засновників кібуцу 
Гіват. Здобув юридичну освіту в Єрусалимському університеті, з 1934 до 1948 
працював адвокатом у м. Хайфа. Після створення держави Ізраїль очолював 
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міністерство юстиції і став першими генеральним прокурором Ізраїлю (1948-
1950). Депутат кнесету (1951-1955), (1969-1974). З 1966 по 1973 – міністр юсти-
ції Ізраїлю. Виступив проти анексії Східного Єрусалиму після шестиденної війни, 
вимагав звільнити міністра оборони Моше Даяна. Після цього на знак протесту 
вийшов з уряду.

3 (1922) – 100 років тому народився (с. Покотилове 
Новоархангельського району) Франц Олександрович 
Кузьминський (1922-1991), учений у галузі радіолокації 
та радіофізики, головний конструктор загоризонтних радіо-
локаційних станцій. Закінчив Московський авіаційний інсти-
тут. Доктор технічних наук. Провідний інженер-конструктор 
Конструкторського бюро № 1. Брав участь у розробленні 

зенітно-ракетних комплексів С-75 («Беркут»), С-125, прийнятих на озброєння 
військами ПВО країни. Саме ракетою С-75 1.05.1960 над Свердловськом був 
збитий літак-розвідник U-2 ВПС США пілота Пауерса. Учасник робіт зі створення 
загоризонтної радіолокаційної станції «Дуга-1» для системи раннього виявлен-
ня запусків міжконтинентальних балістичних ракет. З 1968 – головний інженер, 
головний конструктор Науково-дослідницького відділу № 3. З 1973 – директор, 
науковий керівник Науково-дослідницького інституту дальнього радіозв’язку 
Центрального науково-виробничого об’єднання «Вимпел». Провідний науковий 
співробітник Інституту прикладної геофізики Академії наук СРСР.

4 (1922) – 100 років тому народився (Єлисаветградський 
повіт) Віктор Георгійович Ясногородський (1922-
2006), лікар-фізіотерапевт. Учасник Другої світової вій-
ни. У 1950 закінчив Дагестанський медичний інститут і 
працював головним лікарем СЕС у Грозненській області. 
Кандидат медичних наук (1952). З 1952 по 1972 працював в 
Інституті фізіотерапії. З 1972 – заступник директора з нау-

ки Центрального НДІ курортології та фізіотерапії. Доктор медичних наук (1967), 
професор. Найбільший внесок зробив у вивчення й розвиток імпульсної елек-
тротерапії. Спільно з М. Равичем розробив апарат «Ампліпульс», який серійно 
випускається дотепер. Автор понад 150 наукових праць, зокрема монографії 
«Электротерапия» (1987) й виданого за його редакцією «Справочника по физио-
терапии» (1992). Під його керівництвом захищено 6 докторських і 16 кандидат-
ських дисертацій. Впродовж багатьох років був головою правління Російського 
наукового товариства фізіотерапевтів і курортологів. Нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медаллю «За отвагу» й ін.
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5 (1837) – 185 років тому народився (с. Масляниківка поблизу 
Єлисаветграда) Африкан Олександрович Шпір (1837-
1890), філософ. Мати Олена Костянтинівна Пулевич – укра-
їнка за походженням. З 8 років навчався в Рішельєвському 
ліцеї в Одесі, потім – у Чорноморській юнкерській школі 
в Миколаєві. Гардемарином у 1854 брав участь в обороні 
Севастополя під час Кримської війни. У 1856 вийшов у від-
ставку; успадкувавши після смерті матері значні землеволодіння, жив у селі та 
Єлисаветграді. У 1859, за два роки до офіційного скасування кріпосного права, 
звільнив своїх селян. У 1862 здійснив поїздку за кордон, два роки слухав лекції 
Гельмгольца в Гейдельберзькому університеті. У 1864 назавжди покинув батьків-
щину, присвятивши себе філософії. У 1867 в Дрездені видав свій перший філо-
софський твір, над яким працював ще в Єлисаветграді. У 1869 докорінно пере-
робивши його, видав під назвою «Поиски достоверного в области познания дей-
ствительности». З 1878 жив у Швейцарії. Основні філософські праці: «Мысль и 
действительность» (1873), «Очерки критической философии» (1901), «Основы 
морали и права» (1920). Повне зібрання творів вийшло в чотирьох томах (1885). 
Писав німецькою мовою; досконало знав російську, українську, грецьку, фран-
цузьку, англійську мови. Філософія Шпіра справила помітний вплив на творчість 
Л. Толстого, Ф. Ніцше, Р.-М. Рільке й інших європейських інтелектуалів. Його 
називають «філософом для філософів». Творчістю Шпіра Л. Толстого зацікави-
ла єлисаветградка Н.А. Бракер, вона надіслала письменнику свій переклад праці 
філософа «Очерки критической философии» (1896). Тоді ж під враженням від 
прочитаного Толстой у листі до дружини 16 жовтня 1896 зазначив: «Читаю щойно 
відкритого філософа Шпіра й радію. Читаю російською переклад, котрий мені надіслала 
дама і який дуже хотілося б надрукувати, та, мабуть, не пропустить цензура саме тому, що 
це філософія справжня і внаслідок цього вона торкається питань релігії та життя (...) Дуже 
корисна книга, руйнує багато забобонів матеріалізму».

5 (1942) – 80 років тому народився (с. Павлогорківка 
Бобринецького району) Леонід Володимирович 
Капелюшний, журналіст, сценарист. У 1960 закінчив 
Кіровоградський технікум механізації сільського господарства, 
у 1969 – філологічний факультет Київського університету 
ім. Т.Г. Шевченка. З 1973 по 1998 працював власним корес-
пондентом газет «Комсомольская правда» й «Известия» в 
Україні, Східному Сибіру й Литві. З 1999 – власний кореспондент «Литературной 
газеты» (Москва). Голова правління регіональної асоціації журналістів «Південь» 
(з 1919). Член Спілки кінематографістів СРСР (1984). Лауреат премії Спілки 
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журналістів СРСР (1985). Автор книжок: «Трасса» (1985), «Светит незнакомая 
звезда» (1987), «Командировка в Китай» (1988); 15-ти документальних фільмів. 
Володіє польською й чеською мовами. 

5 (1947) – 75 років тому народився (с. Гнатівка 
Добровеличківського району) Володимир Олексійович 
Ткаченко, художник. У 1980 закінчив Ленінградське 
вище художньо-промислове училище ім. В. Мухіної. 
Працює в галузі графіки, монументально-декоративного 
мистецтва. Основні твори: портрети діячів визвольного 
руху України (Музей С. Бандери, вітраж, 2000). Живе й пра-

цює в м. Долина Івано-Франківської області. Член Національної спілки художни-
ків України (1999).

5 (1962) – 60 років тому народився (м. Світловодськ) Вадим 
Леонідович Бойко (1962-1992), журналіст, громад-
ський діяч. Закінчив факультет журналістики Київського 
університету. Працював на Українському телебаченні, по-
стійний ведучий молодіжної телепрограми «Гарт». Нариси 
й репортажі друкували газети «Комсомольская правда» 
(Москва), «Молода гвардія» (Київ). «Голос України» й 

ін. Заслужений журналіст України. Народний депутат України 1-го скликання 
(1990). Загинув внаслідок нещасного випадку (вибух у квартирі) за нез’ясованих 
обставин, коли займався розслідуванням, куди зникли гроші КПУ. В. Яворівський 
назвав його «Мужнім і мудрим витязем молодої української демократії». У 1994 
світ побачила книжка нарисів, статей та інтерв’ю Бойка «Історії потрібна правда» 
(упорядник В. Журавський).

6 (1942) – 80 років тому народився (м. Помічна 
Добровеличківського району) Олег Антонович 
Андрущак, учений в галузі матеріалознавства. У 1967 за-
кінчив Київський політехнічний інститут. Працює в Інституті 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, завідувач 
конструкторського відділу. Займався створенням облад-
нання й приладів для потреб порошкової металургії та ма-

теріалознавства. Автор (співавтор) понад 60-ти наукових праць, зокрема в галузі 
нанесення газотермічних покриттів, порошкової металургії, базальтового вироб-
ництва, композиційних матеріалів, металокерамічних виробів й інструментів. 
Нагороджений золотою медаллю Патона (2003), медаллю ім. акад. М.К. Янгеля 
Російської Федерації космонавтики (2005) й ін. Обраний академіком УАН у 1992. 
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Член Президії УАН, керуючий справами (1992-2002). Лауреат Державної премії 
Української РСР (1983).

7 (1937) – 85 років тому народився (с. Хащувате Гайворонського 
району) Олександр Антонович Білятинський, інже-
нер шляхів сполучення. Випускник Хащуватської СШ. Після 
закінчення з відзнакою Київського будівельного технікуму 
працював у Гайворонській шляховій ремонтно-будівельній дільни-
ці. У 1964 закінчив Київський автомобільно-дорожний інсти-
тут, де й працює з 1966 (нині Національний транспортний 
університет). Стажувався в Дрезденському транспортному інституті (Німеччина). 
Доктор технічних наук (1988), професор (1990). З 1989 – завідувач кафедри 
проєктування доріг. Має наукові праці з питань проєктування й реконстукції ав-
томобільних доріг, охорони довкілля, економії енергоресурсів й інженерної ге-
одезії. Під його керівництвом і за безпосередньої участі видані перші вітчизняні 
підручники з проєктування доріг та інженерної геодезії. Заслужений діяч науки і 
техніки України (2007). Автор близько 300 наукових праць: 15 книжок, навчаль-
них посібників і підручників. Захоплюється математикою, мовами, музикою, по-
езією. Пише вірші й пісні. Видав кілька поетичних збірок: «Бузькі береги», «Пісні 
рідного краю», «Лірика юності», «Я пісню обіцяв подарувати» й ін.

7 (1937) – 85 років тому народився (с. Веселівка Бобринецького 
району) Віктор Олександрович Резніков, худож-
ник-графік. У 1958 з відзнакою закінчив Одеське державне 
театральне училище, потім навчався в Одеському педаго-
гічному училищі ім. К.Д. Ушинського. Учасник багатьох 
виставок, зокрема зарубіжних (Франція, Італія, Югославія, 
Польща, Японія). Твори: офорти до поеми М. Гоголя «Мертві 
душі»; серія акварелей «Живописна Україна», «Веселівські наспіви»; серія портретів 
«Мої земляки-бобринчани» й ін. Член Національної Спілки художників України.

8 (1897) – 125 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Михайло Веніамінович Бургсдорф (1897-1971), 
лікар-діагност, терапевт. У 1916 із золотою медаллю закінчив 
Єлисаветградську гімназію, через 6 років – медичний факуль-
тет Одеського університету. Працював у Воронезькому й 
Харківському медичних інститутах. Доктор медичних наук 
(1943), професор (1945). З 1945 по 1970 – завідувач кафе-
дри факультетської терапії Челябінського медичного інституту. За його ініціати-
вою на базі обласної клінічної лікарні відкриті ревматологічне, пульмонологічне, 

7

7

8



150

Історичний календар Кіровоградщини 2022 рік

гематологічне й ендокринологічні відділення. Під його керівництвом захищено 
5 докторських і 14 кандидатських дисертацій. Автор понад 100 наукових праць 
з кардіології, ревматології, ендокринології й гематології. Член правління терапе-
втичного і кардіологічного товариств Росії. Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора (1967), медалями. У 1997 в Челябінську відбулась науко-
во-практична конференція обласної асоціації терапевтів з виданням праць, при-
свячених 100-річчю Бургсдорфа.

8 (1897) – 125 років тому народився (с. Глодоси 
Новоукраїнського району) Михайло Карпович 
Михайлик (1897-1924), український військовий діяч. 
Учасник українського національного відродження 1917 в 
Криму. У 1917-1918 – член Ради Української чорноморської 
громади, організатор українізації Чорноморського флоту. 
Учасник бою під Крутами 29.01.1918. У 1919 був старши-

ною в Київській групі Дієвої армії УНР, у 1920-1921 – ад’ютант Куреня Низових 
Запорожців 1-ї Запорізької дивізії Армії УНР. Взяв участь у Першому й Другому 
Зимових походах, отримав поранення. На початку 1920-х жив у Сарнах, де й 
помер від серцевого нападу. Автор спогадів про Бій під Крутами.

8 (1927) – 95 років тому народився (с. Андріївка 
Новомиргородського району) Віталій Свиридович 
Литвин (1927-2009), художник. Закінчив Одеське худож-
нє училище й художньо-графічний факультет Одеського 
педагогічного інституту. Улюблений жанр – пейзаж і 
морський пейзаж (марина). Учасник міських, обласних 
художніх виставок, виставок Одеського художнього му-

зею. Керував дитячою художньою студією Дому-музею ім. М.К. Реріха в Одесі. 
За участь у міжнародних виставках «Марина – 96», 1998, 2000 нагороджений 
дипломами. З 1987 твори Литвина перебувають у постійній експозиції музею 
Одеського військового округу, з 1994 співпрацював з Морською галереєю 
м. Одеси. Персональні виставки проходили в Морській галереї м. Одеси (1996 
і 2000), у музеї Одеського порту (1999), Одеському Домі-музеї ім. М.К. Реріха 
(2006, 2009). Видано ілюстрований каталог виставки (2006). Картини художника 
зберігаються в приватних колекціях України, Росії, Грузії, Білорусі, США, Канади, 
Ізраїлю, Польщі, Бельгії. Написав книжку «Далекое, но близкое», яка була вида-
на вже після смерті автора.
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11 (1867) – 155 років тому народилася (м. Чернівці) Ванда 
Адольфівна Яновичева (1867-1950), акторка. Мати 
Леся Курбаса. У 1885-1898 рр. грала в театрі товариства 
«Руська бесіда» у Львові, 1898-1899 – у Літньому театрі 
Кам’янця-Подільського. У 1916-1918 мешкала на Хуторі Надія 
разом з вдовою І. Карпенка-Карого С.В. Тобілевич і його нащадками.

11 (1897) – 125 років тому народилася (м. Санкт-Петербург) 
Зінаїда Миколаївна Єремєєва (1897-1966), піа-
ністка, красуня, дружина двох геніїв Генріха Нейгауза й 
Бориса Пастернака. Музикувати почала в 1914. Влітку 1917 
приїздить у Єлисаветград для навчання в знаменитій приват-
ній музичній школі Густава й Ольги Нейгауз. Її вчителями були 
Наталія і Генріх Нейгаузи, брат і сестра. Восени 1918 поїхала з 
Генріхом до Київської консерваторії, у Києві вони й одружилися. З 1922 Нейгаузи 
жили в Москві. До розлучення з Нейгаузом (1930) часто відвідувала його батьків у 
Єлисаветграді. Мала від Генріха двох синів: Адріана (1925-1945) й Станіслава 
(1927-1980). Вважається одним з прототипів образу Лари в романі Б. Пастернака 
«Доктор Живаго». Залишила щирі й відверті спогади про цю любовну драму. 
Книжка «Воспоминания» побачила світ у 2004.

11 (1952) – 70 років тому народився (м. Кіровоград) Сергій 
Якович Шоргін, математик, поет, перекладач. У 1974 
закінчив факультет обчислювальної математики і кіберне-
тики МДУ ім. М.В. Ломоносова. Доктор фізико-математич-
них наук (1997), професор (2003). З 1992 працює в Інституті 
проблем інформатики Російської академії наук (ІПІ РАН), з 
1999 – заступник директора ІПІ РАН. З 1999 займається 
поетичною творчістю й перекладами зарубіжної поезії з англійської, польської, 
української та деяких інших мов.

13 (1962) – 60 років тому народився (м. Київ) Сергій 
Петрович Ралюченко, спортсмен (футболіст і тренер). 
Півзахисник, вихованець київського футболу (тренери – 
В. Онищенко і В. Кащей). Виступав за команди: СКА Київ, 
«Шахтар» Донецьк, «Металіст» Харків (99 матчів, 8 голів у 
чемпіонатах СРСР), «Сталь» Мелец (Польща), «Торпедо» 
Запоріжжя, «Темп» Шепетівка, «Скала» Стрий, «Ворскла» 
Полтава, «Нафтовик» Охтирка, «Зірка» Кіровоград (1980-1985: 185 ігор, 36 голів). 
Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського педагогічного інститу-
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ту ім. О.С. Пушкіна. Майстер спорту СРСР. На тренерській роботі в харківському 
«Металісті» з 1998.

16 (1912) – 110 років тому народилася (м. Новоукраїнка) 
Ніна Петрівна Ємельянова (1912-1998), піаністка, 
педагог. Навчалася в Ростовському музичному технікумі, 
у 1935 закінчила Московську консерваторію. У 1937 ста-
ла дипломантом Міжнародного конкурсу ім. Ф. Шопена 
у Варшаві. З 1938 – викладач спеціальності фортепіано 
Московської консерваторії. З 1965 – завідувач кафедри. 

Професор (1960). Народна артистка РРФСР (1966). Гастролювала в 24 країнах 
світу.

16 (1922) – 100 років тому народився (с. Андріївка 
Златопільського району) Іван Кіндратович Бойко (1922-
1987), краєзнавець, педагог і бібліотекар. У 1940-1941 рр. 
навчався в спеціальному артилерійському училищі м. Рівне. 
Учасник Другої світової війни. З червня 1941 по травень 
1945 перебував у фашистських концтаборах у Скандинавії. 
Вивчав шведську й норвезьку мови, перекладав вірші скан-

динавських поетів російською. Після звільнення деякий час працював перекла-
дачем у військовій місії при посольстві СРСР у Норвегії. У грудні 1945 повернувся на 
батьківщину, працював учителем німецької мови в Липнязькій СШ Добровеличківського 
району. У 1951 закінчив Ленінградський бібліотечний інститут ім. Н.К. Крупської, 
одночасно працював учителем у вечірній школі. З 1951 по 1956 – інспектор 
Златопільського райвно, викладав англійську мову в школі. З 1956 працював завідува-
чем Новомиргородської районної бібліотеки. Автор нарису «Новомиргородський ра-
йон» в «Історії міст і сіл УРСР. Кіровоградська область» (1972), сотень статей 
про визначних людей рідного краю. У Державному архіві Кіровоградської області 
сформовано особовий фонд І.К. Бойка.

16 (1947) – 75 років тому народився (с. Благодатне 
Долинського району) Федір Георгійович Гаращенко, 
кібернетик, математик. Закінчив Київський університет ім. 
Т.Г. Шевченка. Доктор технічних наук (1984), професор 
(1986). Працює завідувачем кафедри моделювання склад-
них систем факультету кібернетики Київського національ-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка. Автор 140 наукових 

праць: двох монографій і двох навчальних посібників. Результати наукових 
досліджень впроваджені при проєктуванні прискорювально-фокусувальних й 
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інших систем в Інституті ядерних досліджень АН України, Московському радіо-
технічному інституті АН СРСР, в Інституті теоретичної та експериментальної фі-
зики АН СРСР.

17 (1922) – 100 років тому народився (смт Петрове) Георгій 
Арсенійович Книш (справжнє прізвище Книшев) 
(1922-1997), поет і прозаїк. Учасник Другої світової вій-
ни, має бойові нагороди. Закінчив Львівський університет 
(1950). Був на журналістській роботі в газетах і на телеба-
ченні. Друкується з 1940. Видав 11 збірок поезій, 9 романів 
(«Жайвір», 1975; «Приціл», 1977; «Гніздо», 1979; «Брость», 
1981; «Літо на долоні», 1985; «Обітниця», 1989; «Утоли мої печалі», 1990); 
збірку нарисів «Троянди на мармурі» (1980); віршовану казку (у співавторстві 
з А. Волощиком) «За горами, за лісами» (1961). Підготував до видання збірку 
віршованих фресок на біблійні теми.

17 (1922) – 100 років тому народився (с. Роздолля 
Компаніївського району) Станіслав Гаврилович 
Шинкаренко (1922-1991), живописець. Закінчив з від-
знакою Дніпропетровське художнє училище (1955). З 1961 
– член Спілки художників СРСР. Учасник багатьох республі-
канських, всесоюзних художніх виставок. Жив і працював у 
Запоріжжі. Один з організаторів Запорізької спілки худож-
ників України й Запорізького художнього музею. Працював у галузі станкового 
живопису – картина, портрет, натюрморт. Багато творів присвятив героїчним і 
трагічним сторінкам української історії. Твори зберігаються в Запорізькому об-
ласному художньому музеї, Національному заповіднику «Хортиця», Запорізькому 
обласному краєзнавчому музеї, Сумському державному художньому музеї, 
інших музеях України, приватних зібраннях України й зарубіжжя. Основні твори: 
«На Січ» (1955), «Перший сніг» (1963), «Металург» (1969), «Риба» (1972) й ін. 
Остання посмертна виставка влаштована в 2008 з нагоди 140-річчя «Просвіти». 
Дочка Ірина Гресик – заслужений художник України, голова Запорізької органі-
зації НСХУ.

18 (1897) – 125 років тому народилася (м. Новоукраїнка) 
Фанні Ісааківна Зборовська (1897-1973), лікар-
педіатр і гігієніст, організатор охорони здоров’я дітей. 
Здавши екстерном екзамени за чотири класи чоловічої 
гімназії, з 1913 працювала аптекарським помічником у 
Новоукраїнці. У 1916 здала екзамен на помічника провізора 
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в Новоросійському університеті й оселилась в Одесі, де закінчила 7-й клас гім-
назії. У роки Громадянської війни працювала медсестрою й провізором військо-
во-санітарної служби, у 1921 була фронтовою медсестрою під Кронштадтом. 
У 1926 закінчила медичний факультет 1-го Московського державного універ-
ситету. Після року стажування в Державному науковому інституті охорони 
материнства і дитинства була розподілена в Рязань, де працювала завідува-
чем відділу охорони материнства і дитинства Міськздраву, потім завідувачем 
Міськздраву й Облздраву. Кандидат медичних наук (1936). У 1932 призначена 
директором Державного наукового інституту охорони материнства і дитинства. 
З 1940 – перший директор НДІ педіатрії Наркомздраву РРФСР (з 1945 – АМН 
СРСР), одночасно завідувала відділом гігієни й організації охорони здоров’я ді-
тей цього інституту, головний науковий співробітник. У 1936-1941 – відповідаль-
ний редактор журналу «Вопросы материнства и младенчества», заступник від-
повідального редактора журналу «Медицинская сестра», член редколегії жур-
налу «Педиатрия». Нагороджена орденами «Знак Пошани» (1943), Трудового 
Червоного Прапора (1947), медалями.

21 (1907) – 115 років тому народився (м. Златопіль, 
нині в складі Новомиргорода) Соломон Маркович 
Хромченко (1907-2002), співак (ліричний тенор), педа-
гог. У 1932 закінчив Київський музично-драматичний інсти-
тут (консерваторію), у 1935 – аспірантуру при Московській 
консерваторії (керівник Н. Дорліак). Лауреат Першого все-
союзного конкурсу вокалістів у Москві (1933). З 1934 по 

1957 – соліст Великого театру СРСР. Кращі партії: Ленський («Євгеній Онєгін» 
П. Чайковського), Баян («Руслан і Людмила» М. Глінки), Юродивий («Борис 
Годунов» М. Мусоргського), Берендей («Снігуронька» М. Римського-Корсакова) 
й ін. Записав на грамплатівку романси українських композиторів – Стеценка 
(«О, не дивуйсь...»), Клебанова («Лелеченя»), а також два дуети разом з 
К. Лаптєвим («Де ти бродиш, моя доле» М. Кропивницького і С. Заремби й «Коли 
розлучаються двоє» М. Лисенка). З 1961 – викладач Московського музично-
педагогічного інституту ім. Гнесіних, професор. Автор низки методичних праць. 
Заслужений артист РРФСР (1947). Всесоюзна фірма грамзапису «Мелодія» 
випустила платівки С.М. Хромченка: арії і романси російських класиків (1977), 
неаполітанські пісні (1981), старовинні російські романси (1984), єврейські на-
родні пісні (1988). Остання платівка (12 пісень) записана співаком у рік його 
80-річчя, у що важко повірити, настільки красивий тембр його голосу, який 
зачаровує свіжістю й енергією звучання. З 1991 жив в Ізраїлі, де продовжував 
повноцінну педагогічну й концертну діяльність. Був професором Єрусалимської 
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музичної академії імені Рубіна. Ювілейний концерт з нагоди його 90-річчя від-
бувся в ізраїльській столиці 04.12.1997.

21 (1912) – 110 років тому народився (м. Бобринець) 
Михайло Борисович Вінярський (1912-1977), кіно-
режисер. У 1935 закінчив режисерський факультет ВДІКу, 
учень С.М. Ейзенштейна. Був режисером-практикантом 
у О.П. Довженка на зйомках фільму «Аероград» (1935). 
Працював на Київській та Одеській кіностудіях. Знімав 
ігрові й науково-популярні фільми. Режисер-постановник 
художніх кінострічок: «Мечты сбываются» (1959), «Координаты неизвестны» 
(1957), «Тень у пирса» (1955). Написав спогади «Лучшие годы нашей жизни. 
Воспоминания о занятиях в режиссерской мастерской Сергея Эйзенштейна» 
(сб. «Киноведческие записки», № 68, 2004).

25 (1902) – 120 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Ізраїль Львович Талмуд (1902-1981), хімік. Брат 
Давида Львовича Талмуда. У 1927 закінчив Одеський хіміч-
ний інститут. З 1927 по 1931 працював на Одеському су-
перфосфатному заводі. У 1933-1935 – у тресті «Апатит». 
З 1935 по 1940 – у Наркоматі важкої промисловості СРСР. 
У 1940-1950 – у Наркоматі кольорових металів. З 1951 по 
1960 – директор Волховського алюмінієвого заводу. У 1961-1980 – головний 
спеціаліст з кольорової металургії при Державному комітеті при Раді Міністрів 
СРСР з координації науково-дослідницьких робіт. Лауреат Ленінської премії 
(1957), лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1981).

26 (1892) – 130 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Олександр Олександрович Осмьоркін (1892-
1953), художник і педагог. Навчався в Єлисаветградському 
земському реальному училищі (1902-1910), відвідував Вечірні 
Рисувальні Класи (учень Ф.С. Козачинського). Навчався в 
Петербурзькій школі товариства заохочення мистецтв у 
М. Реріха (1910), Київському художньому училищі (1911-
1913). Учасник Першої Єлисаветградської художньої виставки (1913). З 1913 навча-
ється в студії І.І. Машкова в Москві, експонує свої твори на виставках об’єднання 
«Бубновий валет» (з 1914). Викладацьку діяльність розпочав у ВХУТЕМАСі й 
ВХУТЕІНі (1918-1930), професор (з 1924). З 1932 по 1947 – професор-керівник 
індивідуальної майстерні Всеросійської академії мистецтв (з 1944 – Інститут жи-
вопису, скульптури й архітектури ім. І.Ю. Рєпіна, завідувач кафедри живопису). 
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Виховав плеяду відомих радянських художників ХХ століття. Твори зберігають-
ся в багатьох художніх музеях і картинних галереях колишнього СРСР, видано 
декілька книжок про творчий шлях митця. У 1994 в Кіровограді відкрито художньо-
меморіальний музей О.О. Осмьоркіна.

30 (1962) – 60 років тому народилася (м. Рига) Анна 
Валеріївна Аркатова (справжнє прізвище Кац), пое-
теса, перекладачка. Дитинство пройшло в Кіровограді, де закін-
чила середню школу № 25. Про цей період життя згадує: «Потом 
я, конечно, не упускала случая похвастаться, что жила на родине 
А. Тарковского и Дона Аминадо. Но настоящую гордость я испыта-
ла в глухой латвийской провинции. Там на какой-то старательно 

восстановленной мельнице я увидела сеялку, сработанную в г. Елисаветграде в 1898 
году!» Закінчила філологічний факультет Латвійського державного університету 
й Літературний інститут імені М. Горького. П’ять років була автором і редакто-
ром дитячого журналу у віршах, написала поэтичний текст до музичної вистави 
«Приключения Незнайки» для театру Н. Сац. Працювала над текстами для ди-
тячого освітнього телевізійного проєкту «Улица Сезам». Друкувалась у журна-
лах «Арион», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новый мир», альманаху «Кольцо А» й 
інших виданнях. Автор збірок поезій: «Внешние данные» (2004), «Под общим 
наркозом» (2007) й ін. Переможець жіночого турніру поетів (2003). Лауреат 
Міжнародного літературного Волошинського конкурсу (2006). Шкільним ро-
кам, проведеним у Кіровограді, присвятила твір під назвою «Одноклассники. 
Маленькая поэма» (журнал «Новый мир», 2009, № 5).
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ГРУДЕНЬ  

2 (1847) – 175 років тому народився Томас Ельворті 
(1847-1891), брат Роберта Ельворті, англійський підданий, 
інженер-конструктор, підприємець. У 1874 брати Ельворті за-
снували в Єлисаветграді завод із виготовлення землеробських 
машин і знарядь, з 1908 – Акціонерне товариство «Р. і Т. Ельворті». 
Підприємство вважалось кращим у Європі з виробництва сівалок: 
з 1882 по 1911-12 отримало багато нагород на найпрестиж-
ніших міжнародних виставках. Після націоналізації (1920) отримало назву: завод 
сільськогосподарського машинобудування «Червона Зірка». Розквіт Єлисаветграда на-
прикінці ХІХ – початку ХХ століття – промисловий, освітній і культурно-мистецький – без-
посередньо пов’язаний з Ельворті. Нині в будинку, де жили Ельворті, відкрито музей істо-
рії заводу; на його фасаді встановлено меморіальну дошку братам-засновникам. У 2004 
біля входу до музею споруджено пам’ятник Ельворті (скульптор М. Олійник). 

2 (1857) – 165 років тому народився Володимир 
Григорович Лішин (1857 – після 1918), військовий 
діяч. На військовій службі – з 1876. У 1878 закінчив 1-ше 
Павлівське військове училище. У 1881 отримав призначення в 
Єлисаветградське юнкерське кавалерійське училище на посаду 
командира 4-го взводу 1-го ескадрону в чині поручика. З 1888 по-
чав викладати артилерію. У 1906 – він уже полковник, інспек-
тор класів ЄКУ. Мав значні землеволодіння в Єлисаветградському й Олександрійському 
повітах (села Трепівка, Казарня й ін.), обирався гласним Олександрійської повітової зем-
ської управи. У 1901 товариші по службі з нагоди 20-річчя перебування в ЄКУ подару-
вали Лішину пам’ятний срібний жетон-книжечку. У 1914-1917 рр. тимчасово виконував 
обов’язки начальника училища, генерал-майор (1912). За своєрідну походку юнкери 
дали йому прізвисько «Гуляй Нога». Був справжнім джентльменом, поводив-
ся з підлеглими коректно й доброзичливо, відзначався благородством і ли-
царством. Нагороди: ордени Св. Станіслава ІІ ст. (1900); Св. Анни ІІ ст. (1904); 
Св. Володимира IV ст. (1909).

4 (1867) – 155 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Самуїл Абрамович Вайсенберг (1867-1928), лі-
кар, антрополог. Закінчив Гейдельберзький університет у 
Німеччині, доктор медицини. Завідував міською амбулаторією, 
під час епідемії холери в Єлисаветграді (1892-1893) надав без-
платну медичну допомогу 5 508 пацієнтам. З 1890 відвідував засі-
дання Єлисаветградського наукового медичного товариства, став 
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його дійсним членом. У 1909 заснував у Єлисаветграді Товариство поширення давньоєв-
рейської мови (івриту). Багато мандрував по світу (Палестина, Сирія, Ємен, Північна 
Африка, Урал, Кавказ, Середня Азія, Крим). Публікував праці з єврейського 
фольклору й етнографії, написав замітку про українські писанки для німецько-
го етнографічного часопису (1894). В «Еврейской энциклопедии» його названо 
«...возможно, самым выдающимся после Чезаре Ломброзо представителем первого по-
коления еврейских антропологов, изучавших этнические и физические данные евреев». 
За ці дослідження в 1895 удостоєний золотої медалі Московського природни-
чо-наукового товариства. Найвідоміша праця – «Развитие человека в связи с 
его возрастом, полом и расой» (1911). Був дійсним членом Єлисаветградської 
громадської бібліотеки, щорічно дарував їй книги, і членом Зінов’євського округового 
історико-краєзнавчого товариства. Свою унікальну бібліотеку заповів Московському 
університету. Зберігся будинок Вайсенберга – творіння єлисаветградського архітектора 
Я.В. Паученка, в якому народився його онук Євген Немировський, видатний книгознавець 
сучасності. На будинку в 2011 встановлено меморіальну дошку на честь Вайсенберга 
(скульптор В. Френчко).

4 (1907) – 115 років тому народився (с. Салькове 
Гайворонського району) Іван Йосипович Дронг 
(1907-1994), конструктор тракторної техніки. У 1931 за-
кінчив Київський політехнічний інститут. Працював на 
Сталінградському тракторному заводі, брав участь у роз-
робці трактора СТЗ-НАТІ та його модифікацій. У 1940 пе-
рейшов на роботу в Науковий автотранспортний інститут, 

де брав активну участь у розробці гусеничного артилерійського тягача. З 1944 
– головний конструктор Головтракторпрому. Під його безпосереднім керівниц-
твом велась відбудова тракторних заводів у Сталінграді й Харкові; споруджува-
лись Алтайський, Владимирський, Липецький і Мінський тракторні заводи; ство-
рювалися дизельні трактори КД – 35 і ДТ – 54. У 1949 був призначений головним 
конструктором Мінського тракторного заводу, де створив прославлене сімейс-
тво тракторів «Білорусь», яке завоювало 5 медалей на міжнародних виставках 
і ярмарках. Про нього говорили: «Іван Дронг для тракторної галузі – як Сергій 
Корольов для космонавтики». Двічі лауреат Державної премії СРСР, професор.

5 (1792) – 230 років тому народився Йосип Вікторович 
Поджіо (1792-1848), декабрист. Брат Олександра Поджіо. 
Штабс-капітан у відставці (з 1818). Учасник Вітчизняної 
війни 1812. Тривалий час мешкав у родовому маєтку Янівка (з 
1944 – Іванівка) Олександрівського району, де й був заарештова-
ний у справі декабристів. Пробув 8 років у Шліссельбурзькій 
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фортеці, покараний довічним засланням до Сибіру. Від першого шлюбу з 
Єлизаветою Матвіївною Челищевою (пом. 1820) мав двох дочок Марію (за чо-
ловіком Бодятинська, майорша) і Наталію (за чоловіком Сервирог, майорша). 
Обидві вони в 1837 мешкали в Янівці, якою згодом і володіли. Від другого шлюбу з 
Марією Андріївною Бороздіною декабрист мав сина Лева Йосиповича Поджіо, який 
народився 08.04.1826 в Янівці. Його хрещеним батьком був генерал М.М. Раєвський. 
З 1847 служив у Новомиргородському уланському полку.

5 (1912) – 110 років тому народилася (м. Єлисаветград) 
Елеонора Петрівна Гомберг-Вержбинська (1912-
2002), мистецтвознавець. Мати Міріам Белла Елизаветинська 
походила з бідної єврейської родини, на кошти єврейської громади 
закінчила в Єлисаветграді російську гімназію. Її молодший брат 
загинув у 9 років, коли під час гри його ненавмисне штовхнув у 
яму з негашеним вапном сусід і кузен Гершен Радомисльський 
(майбутній улюбленець Леніна Григорій Зінов’єв). Батько Пейсах Хаїм Гомберг – син ба-
гатого купця, власника універсального магазину в Єлисаветграді, убитий григор’євцями 
в травні 1919. В Єлисаветграді дівчинка вчилась грати на роялі, уроки їй давала мати 
Генріха Нейгауза. У 1923 мати з 11-річною Елеонорою переїхала до Петрограда, де за 
розпорядженням Григорія Зінов’єва отримала ордер на кімнату в комунальній квартирі. 
У Петрограді після закінчення школи вступає до музичного технікуму, їй радять 
присвятити життя музиці. Натомість дівчина вступає на філологічний факультет 
Ленінградського університету. Кандидат філологічних наук. До 1941 працює в 
Ленінградському університеті, в якому викладала понад 40 років. Під час вій-
ни працювала в Алма-Атинському університеті. У 1944 повертається в місто на 
Неві. Коли при історичному факультеті університету відкривається кафедра іс-
торії мистецтва, здійснює мрію своєї юності – стає мистецтвознавцем. Вдруге 
виходить заміж – за художника-аматора Михайла Вержбинського, ставши так 
Гомберг-Вержбинською. Автор книжок: «Передвижники: книга о мастерах рус-
ской реалистической живописи от Перова до Левитана» (1961), «Передвижники. 
Рассказы об искусстве»; укладач книг (спільно з Ю. Подкопаєвою) «Врубель: 
переписка. Воспоминания о художнике» (1963, 1976) й ін. У 1977 емігрувала.

5 (1942) – 80 років тому народився (с. Червона Долина 
Бобринецького району) Микола Павлович Аштема, 
художник (монументаліст, живописець, графік) і педагог. 
Перед тим, як присвятити себе мистецтву, закінчив меліо-
ративний технікум, згодом отримав вищу економічну осві-
ту. Лише в 1975 вступив до Алма-Атинського художнього 
училища ім. Гоголя. Після його закінчення з 1979 працює 
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в м. Усть-Каменогорську в художньо-виробничих майстернях Художнього 
фонду Казахської РСР. У 1980 відкрив ізостудію для художників-любителів. 
З 1999 викладає рисунок і живопис у Східному гуманітарному інституті в Усть-
Каменогорську, професор. Учасник багатьох міжнародних, всесоюзних і рес-
публіканських виставок; має 7 персональних виставок. Автор багатьох картин 
історичної тематики, пейзажів і портретів; віртуозно виконаних акварелей. Член 
Спілки художників СРСР (1987) і Республіки Казахстан. Вважається одним з кра-
щих художників Східного Казахстану. Лауреат державної премії Акима Східно-
Казахстанської області (2012). Картини представлені в постійній експозиції 
Культурного центру Президента Республіки Казахстан в Астані.

5 (1957) – 65 років тому народилася (Приморський край в 
Росії) Олена Іванівна Кириченко, мистецтвозна-
вець і педагог. У 1982 закінчила філологічний факультет 
Красноярського державного педагогічного інституту, у 
1994 – факультет мистецтвознавства Уральського держав-
ного університету (Єкатеринбург). З 1986 по 1996 працюва-
ла в Красноярському художньому музеї ім. В.І. Сурикова на 

посадах старшого наукового співробітника, завідувача відділу декоративно-при-
кладного мистецтва. З 1996 по 2005 – у Кіровському художньому музеї на посаді 
завідувача виставкового залу; одночасно викладала на факультеті культурології 
В’ятського державного гуманітарного університету. З 1997 – член Міжнародної 
асоціації мистецтвознавців. Кандидат мистецтвознавства (2004). З 2006 працює в 
Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. 
Має близько 30 наукових публікацій, серед яких статті з проблем культури, укра-
їнського й російського мистецтва, українського й російського наївного живо-
пису, мистецтва. Досліджує архітектуру Єлисаветграда. Лауреат обласної премії імені 
Олександра Осмьоркіна (2011).

8 (1867) – 155 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Микола Андрійович Околович (1867-1928), худож-
ник, реставратор. У 1882 після закінчення Єлисаветградського 
духовного училища (відвідував також Вечірні Рисувальні Класи 
при Єлисаветградському земському реальному училищі) всту-
пив до Одеської семінарії, яку закінчив у 1887; одночас-
но навчався в Одеській Рисувальній Школі (1887-1889). 

У 1889 вступив до Академії мистецтв (пейзажний клас), але у 1892 через хво-
робу залишив навчання. Брав участь як рисувальник в експедиції Кондакова 
в Палестину. У 1897 знову навчався в АМ, у 1901 отримав звання художника. 
Викладав у Пензенському художньому училищі. Член Товариства пересувних 
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художніх виставок і Товариства південноросійських художників з 1894, дружив 
з І. Айвазовським й І. Шишкіним. З 1912 був хранителем Російського музею, 
реставрував картини. У 1922 емігрував до Франції, помер у Парижі.

10 (1882) – 140 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Мойсей Маркович Златін, диригент і піаніст. 
Уродженцем Єлисаветграда Златіна називає «Российская 
Еврейская Энциклопедия», в інших довідниках місцем його на-
родження названо Катеринослав. Закінчив Московську кон-
серваторію. До 1917 – головний диригент опери Зиміна 
в Москві, у вільний час їздив по Росії як акомпаніатор 
Л.В. Собінова. У 1919 емігрував. З 1919 по 1924 жив у Болгарії, був головним 
диригентом Болгарської опери. У 1922 організував у Софії Народну філармо-
нію, став її першим диригентом. З 1925 – диригент театру «Летучая мышь» 
Балієва в Парижі, Потім – у Нью-Йорку. Працював також у Метрополітен-опері 
(США). У 1932-1936 знову в Болгарії – директор Софійської опери, де поставив 
20 опер. Помер у Нью-Йорку. Брат Ілля (1897-1924) також був диригентом театру 
«Летучая мышь». Сестра Броніслава (за чоловіком Єрмолова) – співачка.

10 (1902) – 120 років тому народився (с. Триліси 
Олександрівського району) Іван Францович Гурський 
(1902-1981), живописець, педагог. Навчався в Одеському 
художньому інституті (1925-1930) у П.П. Волокидіна й 
Д.М. Крайнєва. Член Асоціації художників Червоної України 
(1930). Викладав в Одеському художньому училищі з 1937 
по 1963 (з перервами). У 1941 потрапив у німецький полон, 
до 1945 перебував у концтаборі Оснабрюк. Учасник виставок з 1932. Кращі тво-
ри: «Рада Січі» (1929, зберігається в Одеському історико-археологічному музеї), 
«Прикордонники» (1937, Миколаївський художній музей), «На художній вистав-
ці в МТС» (1949, Музей Т.Г. Шевченка в Києві), «Пушкін в Одесі» (1956) й ін.

17 (1902) – 120 років тому народився (м. Новомиргород) 
Данило Якович Афанасьєв (1902-1990), біолог, гео-
ботанік. Закінчив Кіровоградський педагогічний технікум (1925) 
й Одеський інститут народної освіти (1930). У 1925-1926 за-
відував трудовою школою на Кіровоградщині. З 1929 по 1935 
– викладач, директор сільськогосподарського технікуму 
на Одещині. З 1931 працює в Інституті ботаніки АН УРСР. 
У 1945-1955 рр. – завідувач відділу геоботаніки. З 1970 по 1990 – стар-
ший науковий співробітник-консультант. Одночасно в 1933-1935 – директор 
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Акліматизаційного саду ВУАН. Доктор біологічних наук (1966). Провідний ві-
тчизняний лукознавець. Описав луки Десни, Прип’яті, Дніпра та його притоків, 
Полісся й Карпат. Лауреат премії ім М. Холодного АН УРСР (1973).

17 (1937) – 85 років тому народився (м. Харків) Микола 
Кузьмович Корольов (1937-2001), легендарний фут-
боліст. Нападник. Протягом багатьох років (1956-1969) 
виступав за харківський «Авангард». Майстер спорту СРСР 
(1961). Рекордсмен команди за кількістю зіграних матчів 
(361) та один з її кращих бомбардирів (86 голів). За кірово-
градську «Зірку» грав у 1967-1968: 69 матчів, 27 голів. За мане-

рою гри нагадував неперевершеного Едуарда Стрельцова.

17 (1947) – 75 років тому народився (м. Васильків Київської 
області) Віктор Васильович Петраков (1947-2016), 
державний діяч, краєзнавець, колекціонер. У 1969 з від-
знакою закінчив факультет фізвиховання КДПІ ім. О.С. Пушкіна, 
у 1977 – історичний факультет Полтавського педагогіч-
ного інституту. З 1969 до 1977 працював у Світловодському 
міськомі й Кіровоградському обласному комітетах комсомолу. 

Займався інтенсивною пошуковою роботою, пов’язаною з увічненням пам’яті учас-
ників підпільної організації «Спартак» у с. Красногірці Голованівського району. З 1977 
– в апараті ЦК ВЛКСМ у Москві. У 1987-1990 працював у Лаоській Народно-
Демократичній Республіці радником з питань розвитку молодіжного руху. 
З 1996 – заступник керівника Департаменту зі збереження культурних цінностей 
Міністерства культури Російської Федерації, згодом заступник керівника – на-
чальник Управління зі збереження культурних цінностей Федеральної служби 
з нагляду за дотриманням законодавства в галузі охорони культурної спадщи-
ни (Росохранкультура). Сприяв поверненню в Україну фресок Михайлівського 
Золотоверхого монастиря (2001-2003). Під час закордонних відряджень відшукав 
перше місце поховання генерала О.В. Самсонова (Ольштинське воєводство у Польщі), 
графічний портрет генерала П.А. Текелії (Сербія), одним з перших ознайомився з архівом 
поета-емігранта А.Є. Величковського (Франція) і т. д. Про цих видатних уродженців нашо-
го краю розповів у статтях і нарисах, опублікованих у московських часописах. Ініціатор 
заснування Кіровоградського земляцтва «Єлисаветград» у Москві. Досліджував історію 
Єлисаветградського юнкерського кавалерійського училища, знайшов штандарт ЄКУ в 
одному з петербурзьких музеїв. Один із засновників Міжнародних благодійних фондів 
родини Раєвських і генерала Самсонова. Відшукав у Петербурзі місце поховання уро-
дженця Єлисаветграда генерала М.І. Гродекова, який у 1904 подарував місту статую ле-
вів. Зібрав унікальну колецію поштових листівок з видами Єлисаветграда. Автор книжок: 
«Маленький Париж. Елисаветград в старой открытке» (2005), «Лев Мациевич. Памятная 
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книжка. Биография, документы, публикации» ( 2010), «Чарующий Лаос в образах 
Альфреда Ракеза» (2015), «Ротмистр Подушкин и его открытки» (2017) й ін. Удостоєний 
національної премії «Лучшая книга года» (2006-2007) за випуск серії каталогів 
«Внимание, розыск» і «Внимание: возможно, подделка!». Лауреат обласної крає-
знавчої премії ім. В.М. Ястребова.

18 (1892) – 130 років тому народився (с. Чаплинка на 
Херсонщині) Микола Гурович Куліш (1892-1937, роз-
стріляний), драматург. Автор відомих п’єс: «97», «Патетична 
соната», «Мина Мазайло», «Народний Малахій» та ін. У 1925 
був редактором газети «Червоний шлях» у Зінов’євську. Тут пра-
цював над п’єсою «Отак загинув Гуска». Враження від перебування 
в нашому місті знайшли відгук у сатиричній комедії «Хулій Хурина» 
(1926), фейлетонах і листах.

18 (1902) – 120 років тому народився (м. Златопіль) Хаїм 
Аттар (справжнє прізвище Аптекар) (1902-1953), ху-
дожник. У 1922 емігрував до Палестини, де став одним із за-
сновників кібуцу Ейн-Харод. У 1933 й 1937-1938 навчається 
в Парижі. Улюблені жанри – портрет і натюрморт. Малював 
здебільшого дружину, дітей і членів кібуцу. У 1937 відкрив 
в Ейн-Хароді школу мистецтв. У 1948 в кібуці був створений 
музей мистецтва, присвячений його творчості – найбільший на півночі Ізраїлю. 
На знімку – автопортрет художника.

19 (1902) – 120 років тому народився (м. Златопіль) Аарон 
Гольдштейн (1902-1976), ізраїльський політик. Освіту 
отримав у хедері, навчався в університеті. У 1921 виїхав 
до Палестини. Одним з перших почав використовувати для 
спілкування іврит. Працював на будівництві. У 1952 був об-
раний головою Асоціації будівельників Ізраїлю, став членом 
ЦК ліберальної партії. Був членом кнесету (парламенту) від 
ліберальної партії (1963-1974).

23 (1812) – 210 років тому народився Степан 
Осипович Довнар (1812-1881), лікар. У 60-70-ті рр. 
ХIХ ст. – лікар кавалерійської дивізії в Єлисаветграді. У 1868 
заснував у Єлисаветграді наукове медичне товариство – одне з 
перших в Україні. Товариство об’єднувало 34 лікарі, передпла-
чувало вісім газет і журналів медичної тематики на росій-
ській, німецькій і польській мовах; бібліотека нараховувала 
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600 томів медичної літератури. ЄМТ турбувалося про поліпшення санітарного 
стану міста, давало рекомендації зі здійснення профілактичних заходів, займа-
лося благодійною діяльністю. У 1871 Товариство надрукувало «Извлечения 
из протоколов Общества Елисаветградских врачей», яке містило такі праці: 
«Несколько слов об основании общества елисаветградских врачей» (І. Цеткін), 
«Краткий медико-топографический очерк г. Елисаветграда» (І. Цеткін), «Отчет 
Елисаветградской земской больници за 1871г.» (Й. Веккер) й ін. Товариство іні-
ціювало скликання першого з’їзду лікарів Херсонської губернії (1875).

24 (1937) – 85 років тому народився (с. Єрки Звенигородського 
району Черкаської області) В’ячеслав Максимович 
Чорновол (1937-1999), політичний і державний діяч. 
Закінчив факультет журналістики Київського університету 
(1960). За українофільство й участь у правозахисному русі 
1967, 1972 та 1980 за сфабрикованими звинуваченнями був 
засуджений до позбавлення волі відповідно на 3, 6 й 5 ро-

ків. Один із засновників Народного Руху України за перебудову (1989). У 1991 
був кандидатом у Президенти України, посів друге місце. З 1992 – голова НРУ, 
який перетворив із громадського об’єднання на політичну партію. Народний де-
путат України (1994, 1998). Лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка 
(1997, посмертно). Останні публічні виступи відбулися в Кіровограді й Олександрії. 
У шахтарському місті з цього приводу встановлено меморіальну дошку, а кіровоградські 
літератори пропонували перейменувати на його честь обласний центр. Натомість у 2009 
перейменували на його честь вулицю Луначарського (колишню Іванівську) в Кіровограді.

25 (1937) – 85 років тому народився (с. Мартоноша 
Новомиргородського району) Борис Федосійович 
Герлован, театральний художник. У 1966 закінчив відді-
лення сценографії Білоруського державного театрально-ху-
дожнього інституту (майстерня Чемодурова). З 1962 працює 
в Національному академічному театрі ім. Я. Купали, з 1976 
– головний художник театру. З 1991 викладає в Білоруській 

державній академії мистецтв, профессор (1998). Заслужений діяч мистецтв 
Білоруської РСР (1977). Народний художник Білоруської РСР (1990). Лауреат 
Державної премії СРСР (1984). Лауреат Державної премії Білоруської РСР (1988). 
Лауреат премії імені Е. Мировича (1992). Лауреат «Кришталевої Павлинки» (1997). 
Лауреат спеціальної премії Президента Республіки Білорусь за внесок у виховання 
творчої молоді (2004). Кавалер Ордена Франциска Скорини (2008).

25 (1942) – 80 років тому народився (м. Долинська) Віктор Іванович 
Магдаченко, художник. Закінчив Харківський художньо-промисловий 
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інститут (1974). Педагоги з фаху – Б. Косарєв, Є. Биков, 
В. Шаламов, В. Гонтарів. Працює в галузі живопису, мону-
ментального мистецтва. Основні твори: «Художник і при-
рода» (1988), розпис «Легенда про червоне козацтво» в 
музеї М. Кропивницького, м. Ніжин (1989), «Весна» (1992), 
«Горобина» (1993), «Вечір» (1994). Член Національної спіл-
ки художників України (1990).

26 (1862) – 160 років тому народився (м. Калуга) Олександр 
Валентинович Амфітеатров (1862-1938), російський 
прозаїк, драматург, поет, літературний критик, перекладач. 
У 1885 закінчив юридичний факультет Московського універ-
ситету. Брав приватні уроки співу, потім навчався вокального 
мистецтва в Італії. Виступав до 1889 як оперний співак (бари-
тон) у Маріїнському театрі. Потім присвятив себе літературі 
й журналістиці. З 1899 – редактор газети «Россия». У 1902 за публікацію в газеті 
сатири на царську родину перебував у засланні в Сибіру. Вдруге був покараний 
засланням у Вологду в 1904 із забороною будь-якої літературної діяльності. Того 
ж року виїхав за кордон для лікування, став масоном. У Росію повернувся в 1916. 
Не склалися стосунки й з більшовиками, через що Амфітеатров остаточно емігру-
вав у 1921. Його творча спадщина величезна за обсягом й різноманіттям. Одних 
лише романів – близько трьох десятків, 20 збірок оповідань тощо. Далеко не повне 
зібрання творів, що виходило в 1911-1916, налічує 34 томи. У романі «Княжна» (1896) 
є кілька згадок про Єлисаветград першої половини ХІХ століття. Одна з глав твору розпо-
відає про перебування головного героя в нашому місті, про яке сказано «...в николаевские 
времена, чуть ли не столичный город русского военного мира». Проте доказів про перебу-
вання самого письменника в Єлисаветграді не знайдено.

26 (1852) – 170 років тому народився (м. Миколаїв) Микола 
Миколайович Аркас (1852-1909), історик, компози-
тор, громадський діяч. У 1875 закінчив Новоросійський 
університет в Одесі, служив у морському відомстві в 
Миколаєві, контр-адмірал. Часто бував у Єлисаветграді, дру-
жив з М. Кропивницьким, І. Карпенком-Карим й іншими україно-
філами. Впродовж багатьох років очолював миколаївську 
«Просвіту». Зібрав й опрацював багато народних пісень. За сюжетом поеми 
Т. Шевченка у 1891 написав оперу «Катерина», першу постанову якої здійснила в 
1899 трупа Кропивницького в Москві. Автор славнозвісної «Історії України-Руси» 
(1908). Син Аркас Микола Миколайович (2-й) (1880-1938) – військовий і театраль-
ний діяч – у 1901 закінчив Єлисаветградське кавалерійське училище.

25

26

26
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26 (1957) – 65 років тому народився (м. Гайворон) Юхим 
Леонідович Мармер, журналіст і громадський діяч. У 
1979 закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподар-
ського машинобудування. З 1994 працює у всеукраїнському 
тижневику «Украина-Центр», з 2001 – головний редактор. 
Один з ініціаторів спорудження меморіального комплексу 

«Хащуватська трагедія» (очолював благодійний фонд) у Гайворонському районі 
на місці масового знищення єврейського населення (більше 1 000 осіб) під час 
Другої світової війни. Пам’ятник урочисто відкрили 09.05.2014. Лауреат обласної 
журналістської премії (2016). Заслужений журналіст України (2010).

26 (1957) – 65 років тому народився (м. Кіровоград) Роман 
Рафаїлович Любарський, поет, прозаїк, перекла-
дач, публіцист, журналіст, краєзнавець. У 1979 закінчив фі-
лологічний факультет КДПІ ім. О.С. Пушкіна. Перші публікації 
з’явилися у газеті «Радянський студент» (1977). З 1979 по 
1989 учителював у Новоукраїнському й Кіровоградському 

районах та Кіровоградській СШ № 22. У 1990-1998 працював кореспондентом 
кіровоградських періодичних видань («Вечірня газета», «Украина-Центр»). З 
1998 по 2007 жив у Ізраїлі, після чого повернувся в Україну. Автор збірок по-
езій: «Время звезд и дождей» (1995), «На пороге в ХХI-й» (2001), «Тернові 
зорі» (2000), «Время ОНО» (2002), «Точка росы» (2007), «Зерно і посох» (2012), 
«Вертоград багатоцвітний» (2020); збірник статей, нарисів, есе «На каждый звук 
есть эхо на земле…», присвячений поету Арсенію Тарковському та його зв’яз-
кам з Україною (2012), першої україномовної книги (проза, поезія, публіцисти-
ка) «Меридіани й паралелі» (2021). Член Конгресу літераторів України (2010). 
Представлений в антології «Украина. Русская поэзия. ХХ век» (2007). Лауреат 
Одеського Корнійчуківського літературного  фестивалю (2017). У Державному ар-
хіві Кіровоградської області сформовано особовий фонд Р. Р. Любарського.

28 (1922) – 100 років тому народилася (смт Олександрівка) 
Галина Олексіївна Демченко (1922-1986), художни-
ця, письменниця. У 1949 закінчила Київське художньо-про-
мислове училище. Працювала художником декоративного 
ткацтва, у редакції журналу «Малятко». Друкувалася з 1953. 
Автор збірок творів для дітей: «Малятам» (1955), «Дідусеві 

казки» (1957), «Оповідання Золотавки», «Квіти-квітоньки» (1960), «Що росте на 
полі» (1963), «Варвара» (1965), «Скаче зайчик» (1970). Написала лібрето дитячої 
опери «У зеленому саду» для композитора А. Філіпенка (1969).

26
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28
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1732 – 290 років тому народився (Німеччина) 
Іван Іванович Петерсон (1732 – 1794 у 
Єлисаветграді), військовий діяч. На військову служ-
бу записаний у 1744. Брав участь у Семилітній вій-
ні та війнах з Туреччиною (1772-1774). Командир 
Козловського піхотного полку (з 1775), полковник. 
З 22.09.1778 до 1794 – генерал-майор, обер-комендант 
фортеці Св. Єлисавети. При ньому за розпорядженням князя Потьомкіна відбува-
лося поступове роззброєння фортеці: вивезено багато гармат до Херсона й іншої 
зброї, захопленої в запорожців у 1775 під час ліквідації Запорізької Січі. У 1784 
фортеця Св. Єлисавети з її форштатом була перетворена в повітове місто Єлисаветград, 
відкрились присутственні місця (міська дума, поліція, магістрат, сирітський суд і т. д.). 
Боровся з епідемією чуми в Єлисаветграді в 1783-1784.

1742 – 280 років тому народився (станиця Зимовейська на 
Дону) Омелян Іванович Пугачов (1742-1775), дон-
ський козак, керівник селянської війни 1773-1775. Брав 
участь у Семилітній війні 1756-1763 та російсько-турецькій 
війні 1768-1774. Бував у Єлисаветграді, де й народилась ідея 
видати себе за царя Петра ІІІ. Так, зокрема, вважає російський 
письменник В.Я. Шишков у трилогії «Омелян Пугачов» 
(1946).

1747 – 275 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Федот Дорофійович Карпов (1747 – поч. 
1820-х), купець. Батько був купцем 3-ї гільдії, походив 
із старообрядців. У 1780 зі старшим братом Артемієм 
перебрався до Харкова. Уже в 1799 серед харків-
ських купців вважався найбагатшим. У 1808 був 
обраний міським головою Харкова. У шлюбі з дру-
жиною Євдокією Федорівною (1760 року народження) мав трьох дітей. Карпови 
розвивали торгівлю й виробництво, заснували й облаштували два райони 
Харкова: Гончарівку й Москалівку. У 1837 лише в центрі міста його син Сергій 
Федотович Карпов володів нерухомим майном вартістю в 553 тис. рублів, а весь 
міський бюджет тоді складав 114 тис. 460 рублів – майже вп’ятеро менше. Навіть 
харківські актори в XIX столітті співали зі сцени: «Я вам, детушки, подмога, 
у Карпова денег много...» На знімку: фасад одного з будинків Карпових. Сьогодні 
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про знамениту купецьку династію нагадує хіба що Карповський сад і Карповська 
вулиця. 

1802 – 220 років тому народився (Олександрійський повіт) Олександр 
Семенович Пестов (1802-1833), декабрист, підпоручик. Батько – поміщик. 
Служив у 9-й артилерійській бригаді. У 1824 вступив до Товариства об’єднаних 
слов’ян. Поділяв погляди про необхідність повалення самодержавства, скасуван-
ня кріпацтва й створення слов’янської федеративної республіки. Заарештований 
на початку 1826 в Олександрії. Був засуджений до страти, яку замінили 20-річною 
каторгою. Наприкінці ХIХ ст. Пестови володіли в Олександрійському повіті селами 
Георгіївкою, Миколаївкою і Пантазіївкою (1 340 десятин землі).

1822 – 200 років тому народився (м. Єлисаветград) Тарас Федорович 
Серединський (1822-187), священник, богослов, протоієрей. Батько Федір 
Серединський у 20-ті роки ХIХ століття служив у Єлисаветграді, був благодійником, од-
ним з найосвіченіших священнослужителів Єлисаветградського повіту. У матеріалах 
до історії місцевого духовного училища зазначено: «В ту пору, когда создавалось ЕДУ 
(1822), в Елисаветграде было только трое священнослужителей, сведущих в науках и 
доброго поведения: Андрей Билецкий, Федор Серединский и диакон Гавриил Белобров». 
Серединський від викладання в училищі відмовився, пославшись на хворобу й зміну 
місця перебування. Його син Тарас навчався в Херсонському духовному учили-
щі, Катеринославській й Одеській духовних семінаріях. У 1845 закінчив Санкт-
Петербурзьку духовну академію, магістр богослов’я. Викладав в академії но-
вогрецьку мову. Ґрунтовно володів також давньоєврейською, старогрецькою, 
латинською, німецькою, французькою й італійською мовами. У 1846-1859 рр. 
– священник Хрестовоздвиженської церкви при імператорській російській місії 
в Неаполі (Італія). З 1859 до 1886 – настоятель російської посольської церкви в 
Берліні, протоієрей. З ним спілкувалися М. Гоголь, М. Пирогов, П. Боткін й інші 
видатні особистості. Відзначений багатьма нагородами: орденами Св. Анни III 
й II ст., Св. Володимира IV й III ст. та ін. З 1886 жив і працював у Ризі, служив 
у православному соборі міста. Автор багатьох філософських праць: «О богослу-
жении западной церкви» (1849), «О богослужебном благочинии западной цер-
кви» (1859), «Об индульгенциях» (1896), «Обозрение религий, существовавших 
и существующих в роде человеческом, от начала и до наших дней» (1893) й ін.

1832 – 190 років тому народився Митрофан Лащенко 
(1832-1903), священник, громадський діяч. Брав участь 
у першій постанові аматорським гуртком І. Карпенка-
Карого в 1875 «Вечорниць» П. Ніщинського. Був інспектором 
Єлисаветградського духовного училища, один з перших діячів 
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українофільського руху в місті, організатор просвітницького гуртка Громади (1870). Член 
Єлисаветградського благодійного товариства поширення грамотності й ремесел (1873). 
З 1878 – попечитель Єлисаветградського безплатного ремісничо-грамотного училища.

1832 – 190 років тому народився (м. Олександрія) Василь 
Миколайович Никифоров (1832-1908), священник, 
краєзнавець. Закінчив Єлисаветградське духовне училище 
(1848) й Одеську духовну семінарію (1855). До 1857 на-
вчався в Київській Духовній академії, після смерті батька 
змушений був залишити її. У 1858 рукопокладений у свя-
щенники Успенського собору в Олександрії, в якому прослужив 
40 років. Викладав Закон Божий в Олександрійській жіночій про-
гімназії (з 1874) та повітовому училищі. Наглядач за церковно-парафіяльними школами 
Олександрійського повіту (з 1884). З 1890 – голова Олександрійського повітового відді-
лення Єпархіальної училищної ради, настоятель Олександрійського собору, протоієрей 
(1893). З 1899 по 1905 – духівник і законовчитель Одеської семінарії. У некролозі 
зазначено: «Улюбленими науками покійного о. Василя були історія, географія й археоло-
гія, і він постійно протягом всього життя з незгасним інтересом займався цими науками». 
Автор історико-краєзнавчих праць: «Нариси Олександрійського повіту Херсо-
нської губернії» (1876), «Матеріали до вивчення церков в Олександрійському по-
віті», «Матеріали до вивчення історії церков м. Єлисаветграда». Був членом-ко-
респондентом Одеського товариства історії й давнини, членом Імператорського 
археологічного товариства, членом-кореспондентом Московського археологіч-
ного товариства; брав участь у роботі майже всіх археологічних з’їздів того часу. 
За історичні праці сучасники називали його «найвидатнішим представником духовенства 
Херсонської єпархії». У 2008 в Олександрії була перевидана книжка Никифорова «Очерки 
Александрийского уезда Херсонской губернии».

1837 – 185 років тому народився (Єлисаветградський повіт) Микола 
Арсенійович Пулевич, мемуарист. Двоюрідний брат філософа А. Шпіра по 
материнській лінії. Навчався разом з ним у Чорноморській юнкерській школі в 
Миколаєві, брав участь в обороні Севастополя під час Кримської війни. Автор 
«Воспоминаний об А.А. Шпире» в журналі «Киевская старина» (1895).

1837 – 185 років тому народився Микола Олексійович 
Бошняк (1837-1900), земський діяч. З потомственних 
дворян Єлисаветградського повіту. Після закінчення гімна-
зії був на військовій службі, штабс-капітан у відставці. 
Впродовж 32 років служив земству (1868-1900). Був гласним 
Єлисаветградського повітового (1868-1878) й Херсонського 
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губернського (1878-1900) земств, головою Єлисаветградської повітової земської 
управи. Обирався почесним мировим суддею Єлисаветградського повіту (1883-1892), 
членом правління ЄЗРУ (1870-1873, 1876-1879). З 1882 завідував земським статистич-
ним бюро. Під його керівництвом зроблено опис Єлисаветградського й Одеського повітів. 
Виступив ініціатором подвірного перепису Єлисаветградського повіту. Під час єврейського 
погрому 1881 в Єлисаветграді говорив, що «всякие репрессивные меры по отношению к ев-
реям должны быть отвергнуты, как недостигающие цели». З метою увічнення його пам’яті 
й заслуг Єлисаветградське повітове земство запропонувало назвати його іменем земську 
школу в с. Обознівці, якою покійний опікувався. Сучасники зазначали: «Превосходная па-
мять давала ему возможность чуть ли не наизусть приводить в собраниях все важные 
постановления как Херсонского губернского, так и Елисаветградского уездного земств».

1837 – 185 років тому народився (Житомирщина) Володимир Амвросійович 
Менчиць (1837-1916), фольклорист, етнограф, книголюб, дядько першого 
президента УНР Михайла Грушевського. Навчався в Київській духовній ака-
демії. Поліглот. Досконало володів усіма слов’янськими мовами, а також ні-
мецькою, французькою, грецькою, латинською й санскритом. Тривалий час жив 
у Єлисаветграді. Відкрив у місті першу книгарню (1872). Збирав фольклорно-етногра-
фічні матеріали, записував народні пісні й видавав їх, відкривав безплатні бібліо-
теки. Частково його записи увійшли до впорядкованої і виданої М. Драгомановим 
збірки «Малорусские народные предания и рассказы» (1876), яка перевидава-
лася 8 разів. Рукопис «Сборник этнографических материалов» зберігається 
у відділі рукописів ЦНБ НАН України. Похований на Байковому кладовищі. Ще 
у 80-ті роки ХХ століття на його могилі лежала мармурова плита з написом: 
«День оцінюється під вечір, а життя – під кінець. В. Менчиць». До наших днів 
ні могила, ні плита не збереглися. Фольклористичну діяльність Менчиця високо 
цінував І. Франко.

1837 – 185 років тому народився Василь Дементійович 
Новицький (1837 – 1907 в Одесі), діяч політично-
го розшуку в царській Росії. Закінчив Новгородський і 
Костянтинівський кадетські корпуси (1859). Потім навчався в 
Єлисаветградському кавалерійському училищі, де викладав його 
рідний брат Микола Новицький, який симпатизував революцій-
но-демократичному рухові. Василь Новицький майже 25 років 
(1878-1902) був начальником Київського губернського жан-

дармського управління, потім – одеським градоначальником. Написав книжку 
«Из воспоминаний жандарма» (1929, перевидана 1991). Одне з найгучніших досяг-
нень жандармського генерала пов’язане з Єлисаветградом – це «справа Гольденберга». 
Відомий народоволець – убивця харківського губернатора Кропоткіна – був затриманий з 
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динамітом 14.11.1879 в Єлисаветграді під прізвищем Єфремов. Саме Новицький встано-
вив його особистість, а потім за допомогою батьків спонукав дати свідчення.

1842 – 180 років тому народив-
ся (м. Єлисаветград) Дмитро 
Антонович Гольдштейн 
(1842-1876), педагог і жур-
наліст. Син єлисаветградського 
лікаря, одного з перших членів 
Єлисаветградського наукового медичного товариства з 1868 Антона Гольдштейна, що 
утримував єдину в місті аптеку. А.М. Достоєвський згадує: «...Доктор Антон Антонович 
Гольдштейн и жена его Елизавета Дмитриевна; как к лучшему доктору в городе, мы 
всегда обращались за советами к нему. Оба они, как муж, так и жена, были рождены 
евреями и крестились по женитьбе в г. Елисаветграде. Оба они Дмитриевичи потому, что 
у них был крестным отцом барон Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен». Їхній син Дмитро 
закінчив Златопільське повітове дворянське училище (1858), потім – 2-гу Київську гім-
назію, фізико-математичний факультет Київського університету (1864). Потім 
присвятив себе педагогічній діяльності. Викладав у Києві, Златополі, Одесі, 
Миколаєві, Петербурзі. За пропозицією редактора газети «Неделя» Гайдабурова на-
писав статтю про Єлисаветградське земське реальне училище, яке тоді передбачалось 
підпорядкувати Міністерству народної освіти. Стаття була надрукована в № 35 «Недели» 
за 1872 під назвою «Скорбный лист земско-учебного предприятия». У 1873 вступив на 
педагогічні курси при 2-й військовій гімназії і протягом двох років перебував 
у ній кандидатом-педагогом. Одночасно співпрацював з газетами «Неделя» і 
«Киевский телеграф», в яких друкував статті, листи з Петербурга, висвітлював 
новини столичного життя. У 1875 після закінчення курсів здійснив мандрівку 
Європою, брав участь у геологічній експедиції в Альпи. Був призначений викла-
дачем 2-ї Московської військової гімназії. Повстання сербів проти турецького 
поневолення покликало його на театр воєнних дій військовим кореспондентом 
газети «Неделя» влітку 1876. Кореспонденції Гольдштейна друкувалися під наз-
вою «Письма из Сербии». Він брав безпосередню участь у бойових діях. Зокрема 
11.08.1876 після загибелі начальника Шуматовського редуту взяв командуван-
ня на себе і відбив відчайдушну атаку турків. Нагороджений медаллю за хоро-
брість. Під час наступу турків при Алексинаці знаходився у головному штабі 
сербських повстанців і російських добровольців. Нагороджений сербським ор-
деном Такова. 30.08.1876 отримав смертельне поранення й помер у лазареті. 
Приблизно в той же час в Сербії загинув ще один наш земляк М.М. Раєвський III, прах 
якого перевезли на батьківщину й поховали в родинній усипальні Раєвських у с. Розумівці 
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Олександрівського району. Серед «воїнів-інтернаціоналістів» на Балканах були й інші ви-
хідці з Єлисаветградщини: Ф. Депрерадович, С. Степняк-Кравчинський, А. Лисенко й ін. 

1847 – 175 років тому народився (м. Єлисаветград) Лев 
Соломонович Златопольський (1847-1907), наро-
доволець. У 1868-1875 рр. – студент Технологічного ін-
ституту в Петербурзі, член народницьких гуртків. Прийняв 
лютеранство з іменем Лео-Іоган Іванович. У 1875-1876 рр. 
вів революційну пропаганду серед селян Ярославської та 
Вологодської губерній. З 1877 – на нелегальному стано-

вищі. З осені 1879 – член революційної організації «Народна Воля», винайшов 
шифр для конспіративного листування. Брав участь у підготовці замахів на царя 
Олександра II. Арештований 29.01.1881 й засуджений до 20 років заслання. 
Відбував покарання в Читі, працював у бібліотеці, займався винахідництвом.

1847 – 175 років тому народився (с. Водяне Петрівського 
району) Леонід Аполлонович Дическул (1847-1889), 
революціонер-народник. Після закінчення Уманського учи-
лища садівництва й лісівництва вступив до Петровської 
академії в Москві. За участь у студентському русі його було 
виключено й вислано до Єлисаветграда. У 1874 переїхав до 
Одеси, де зблизився з гуртком «чайковців». Потім оселився 

в с. Попельнастому (Олександрійський район) для ведення революційної пропаганди, за 
що був заарештований. У 1878 вступив до народницького гуртка «південних бунта-
рів», брав участь у вбивстві харківського губернатора Кропоткіна (1879). Відтоді 
перебував в еміграції, помер у Румунії.

1847 – 175 років тому народився (Єлисаветградський по-
віт) Петро Дмитрович Ревуцький (1847-1911), 
землевласник, громадський діяч, філантроп. Закінчив 
Рішельєвську гімназію в Одесі, навчався в Новоросійському 
університеті (не закінчив через хворобу). З 80-х років ХVIII ст. 
сучасна Добровеличківка й прилеглі до неї населені пункти стали 
власністю Ревуцьких. У 1795 була утворена Ревуцька волость. У 

1848 с. Ревуцьке отримало статус містечка, а з 1883 почало називатися Добровеличківкою. 
Після реформи 1861 Ревуцькі мали 3 970 десятин землі. У 1874 Петро Дмитрович надав 
для Добровеличківського двокласного народного училища свій будинок з квартирами для 
учителів. Понад 40 років був його опікуном. У 1887 збудував для Добровеличківського 
двокласного народного училища новий зручний будинок з квартирами для учителів (вар-
тість 4 000 руб.). Тут навчалося 100 хлопчиків і 15 дівчаток. Училище мало гарний сад, 
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при якому діяли курси садівництва. Ревуцький утримував своїм коштом 10 учнів класу 
садівництва. Влітку 1894 для народних учителів Єлисаветградського повіту організував 
місячні курси садівництва й городництва, на які прибуло 11 осіб. Сприяв відкриттю в 1912 
однокласної жіночої учительської семінарії в Добровеличківці. У 1884-1892 рр. – голова 
Єлисаветградських чергових і надзвичайних повітових земських зібрань. На засіданнях 
Ревуцький відстоював необхідність організації в земських школах занять з природо-
знавства в навчальному процесі, цитував К. Ушинського: «День, проведенный ребенком 
среди рощ и полей, стоит многих недель, проведенных на учебной скамье». Майже що-
року (зокрема в 1891) надавав свій будинок у Добровеличківці для проведення з’їздів 
народних учителів Єлисаветградського повіту, які приїздили на слухання сільськогоспо-
дарського курсу. Був офіційним наглядачем цих курсів. Обирався предводителем дворян-
ства Єлисаветградського повіту (1883-1892). У 1871-1895 – почесний мировий суд-
дя по Єлисаветградському округу. У 1877-1882 – голова з’їзду мирових суддів. 
У 1873-1898 – почесний член Херсонського губернського попечительства ди-
тячих притулків. Крім Добровеличківської народної школи, був опікуном Глодоської 
першої школи. З 28.05.1878 Петро Ревуцький – голова Єлисаветградського комітету 
Російського товариства Червоного Хреста, очолював його понад 30 років. У 1898 за його 
ініціативою в Новоукраїнці було відкрито школу сільських сестер милосердя. Щороку вона 
випускала 8 медсестер. З 1907 був членом Державної ради Росії – російського Сенату. 
У 1906 з нагоди плідної 35-річної земської діяльності Єлисаветградське повітове земське 
зібрання заснувало дві стипендії імені П.Д. Ревуцького для учнів учительських семіна-
рій і замовило його портрет для приміщення земської управи. Популярність мав «коло-
дязь Ревуцького» в степу біля Добровеличківки (вода в білих кварцевих пісках слави-
лась своєю якістю). Мав одну з кращих пасік у Єлисаветградському повіті. Чудотворна 
ікона Ревуцької Божої Матері (за назвою містечка Ревуцьке Єлисаветградського пові-
ту) прославилась чудотворіннями на Страсному тижні 1848. У радянські часи в маєтку 
Ревуцького розміщували спецколонію для дітей ворогів народу. Нагороджений орде-
нами: Св. Станіслава ІІІ (1876), ІІ (1891) і І (1900) ступенів; Св. Анни ІІІ (1886) 
і ІІ (1886) ст.; Св. Володимира IV (1888) і ІІІ (1892) ст.

1847 – 175 років тому народилася (с. Михайлівка побли-
зу Єлисаветграда) Анна Леопольдівна Родзевич 
(Іконникова) (1847-1922), історик, педагог, громадська 
діячка. Навчалася в Інституті шляхетних дівчат у Києві, де 
й познайомилася з майбутнім чоловіком Володимиром 
Іконниковим, який викладав там історію російської словес-
ності. Потім працювала гувернанткою в родині В.І. Гулака, який 
проживав у Єлисаветграді. 02.07.1867 в Єлисаветграді в Грецькій 
церкві Анна Родзевич обвінчалася з Володимиром Іконниковим. У 1882 закінчила Вищі 
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жіночі курси в Києві. 25 років викладала історію в 1-й Київській жіночій гімназії. 
Написала книжку-путівник з історії Києва «Киев, мать городов русских» (1915), 
роман «Інтелігентні сили» (не був виданий) й ін. Робила переклади для науко-
вих робіт чоловіка. Займалась систематичним переписуванням його рукописів, 
вивіряла коректури й ін. Розробила для студентів навчальні посібники з істо-
ріографії. Уклала в 1878-1880 «Записки з історіографії». Її чоловік Володимир 
Степанович Іконников (1841-1923) – видатний український історик, історіограф, 
педагог. Академік Санкт-Петербурзької академії наук, академік Української АН. 
Дослідники зауважують: «Не только в историю отечественной науки, но и в мно-
говековую историю русской женщины Анна Леопольдовна Иконникова вошла 
прочно и навсегда».

1852 – 170 років тому народився (м. Златопіль) Лев 
Ізраїльович Бродський (1852-1923), підприємець і 
меценат. Брат Лазаря Бродського. Закінчив Златопільське пові-
тове дворянське училище. Після відкриття Златопільської гімназії 
заснував 10 іменних стипендій для учнів єврейської національ-
ності, які регулярно виплачувалися до 1917. Своїм уповноваженим 
будівничий електричного трамваю в Єлисаветграді (1897) при-

значив єлисаветградського родича Макса Соломоновича Бродського. На урочистостях 
з нагоди відкриття міський голова О.М. Пашутін підкреслив: «Благодаря Л.И. Бродскому, 
принявшему на себя концессию... на устройство в г. Елисаветграде электрического трам-
вая, наш город в довольно короткий промежуток времени, в каких-нибудь 10 месяцев, 
обогатился новым приобретением – дешевым и удобным сообщением... Все сооружение 
трамвая сделано хорошо, так как Лев Израильевич, насколько мне известно, не жалел 
на это материальных затрат». Головний акціонер і голова правлінь Олександрівського 
й Корюківського Товариств цукрових заводів. Надавав фінансову підтримку 
Українській Центральній Раді й Директорії.

1857 – 165 років тому народився (с. Новий Стародуб Петрівського 
району) Дмитро Михайлович Кравчинський (1857-
1918), лісівник. Брат знаменитого народовольця С.М. Степняка-
Кравчинського. Дослідник Чорного лісу, працював на Чорноліській 
лісівній станції (поблизу с. Водяного Знам’янського району). 
Сучасники називали його «батьком російського лісу».

1857 – 165 років тому народився (м. Єлисаветград) Онисим Суслов (справжнє 
прізвище Рєзніков Онисим Зіновійович) (1857-1929), актор і режисер. За 
участь в організації «Народна воля» (1882-1887) був на засланні. Виступав у тру-
пах М. Кропивницького (1888-1892), П. Саксаганського (1892-1893), Г. Деркача 
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(1893-1894). У 1894-1909 очолював власну трупу. У 1918-
1929 керував сільськими пересувними театрами й завод-
ськими драматичними гуртками, викладав у драматичній 
студії при Одеському державному драматичному театрі. 
Знявся в кінофільмах: «Митя», «Сумка дипкур’єра» (1927), 
«Проданий апетит», «Філантроп», 1928) – усі на Одеській 
кінофабриці ВУФКУ. Автор п’єс: «Галя Русина», «Без про-
світу», «За землю».

1857 – 165 років тому народився (Єлисаветградський по-
віт) Мартін Феліксович Шимановський (1857-
1905, похований у Єлисаветграді). Дядько композитора Кароля 
Шимановського. Один з перших випускників Єлисаветградського 
земського реального училища (1875). Закінчив Петербурзький 
гірничий інститут. Спочатку працював помічником директо-
ра-розпорядника акціонерного «Товариства криворізьких 
залізних руд», наглядав за гірничими роботами на Саксаганському руднику. 
У 1888 написав статтю «Залізні руди й рудники Кривого Рогу». Потім обійняв 
посаду «відповідального й уповноваженого в Росії директора-розпорядника 
акціонерного “Товариства криворізьких залізних руд”». За його ініціативою в 
Слов’яносербському повіті в 1893 побудовано Орлово-Єленівську кам’яновугіль-
ну копальню, згодом – коксові печі. Створив монопольне об’єднання «Продаруд», 
до якого увійшло 6 залізорудних підприємств краю. Мав намір на початку ХХ століт-
тя добувати буре вугілля в Єлисаветграді. У 1900 звертався до Єлисаветградської міської 
думи з клопотанням «разрешить ему изыскания на бурый уголь в городской черте».

1857 – 165 років тому народилася (м. Златопіль) Анна 
Білінська-Богданович (1857-1893), польська худож-
ниця. Дитинство провела в Києві. Перші уроки малюван-
ня їй дав у м. Вятці (Вятська губернія, Російська імперія) 
художник М.Е. Андріоллі (1869-1871). З 1882 навчається в 
студії Р. Жюльєна в Парижі. Відзначена медаллю на кон-
курсі, з успіхом виставляється в Салоні (1885). У 1885-1887 
викладає в одній з майстерень студії Жюльєна. Пише портрети, періодично на-
відується до Польщі й України. Свої симпатії до України виявила в «Автопортреті 
в українському вбранні» (1880-ті роки, зберігається в Мюнхенській картинній 
галереї). 1892 повернулася до Варшави, де намагалася відкрити школу мистецтв 
для жінок.
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1862 – 160 років тому народився Михайло 
Михайлович Толстой (1862-1927), молодший син 
М.М. Толстого, граф. Неодноразово його обирали гласним 
Олександрійського повітового земства. В Онуфріївській економії 
з 1891 утримував амбулаторну приймальню, де селянам нада-
валась безкоштовна медична допомога; щорічно на її утримання 

виділяв 3 000 руб. До влаштування земської телефонної лінії мав свою телефонну мере-
жу, яка з’єднувала Онуфріївку з Іванівкою, Павлишем, Богоявленським і Камбурліївкою. 
У 1915 побудував в Онуфріївці школу з ремісничим відділенням, був також попечите-
лем Верхньолозуватської школи. У 1903 удостоєний почесної нагороди за садівництво 
в Ратьківській економії Олександрійського повіту. З 1914 почав сіяти в Онуфріївці цукро-
ві буряки. Відкрив кінний завод для вирощування арденської породи, ферму корів сірої 
української породи (600 голів), які перемагали на всеросійських і міжнародних виставках. 
В Одесі 1898 року заснував картинну галерею графа М. Толстого, був попечите-
лем Одеської міської публічної бібліотеки. Почесний громадянин Одеси. Заповів 
бібліотеці власну унікальну книгозбірню вартістю понад 100 тисяч рублів. Після 
революції 1917 від розстрілу його врятували онуфріївські селяни. У 1919 разом з матір’ю 
змушений був емігрувати. Помер у Женеві (Швейцарія).

1867 – 165 років тому народився (м. Єлисаветград) Євген 
Федорович Тамм (1867-1947), інженер. Закінчив 
Єлисаветградське земське реальне училище й Петербурзький 
технологічний інститут (1891). Працював завідувачем 
механічного відділу Південно-Уссурійської дільниці 
Транссибірської залізниці (1895-1898). У 1899 повертається 
до Єлисаветграда, приймає до завідування міський водогін, елек-

тричний трамвай і мережу електроосвітлення. Автор проєкту електрифікації міста. У 1903 
на нараді земських лікарів Єлисаветградського повіту прочитав доповідь «Про штучний 
біологічний спосіб очищення стічних вод», схвалений завідувачем Одеської бактері-
ологічної станції П.М. Діатроптовим. Був не тільки талановитим інженером, а й 
винятково мужньою людиною. Під час єврейського погрому в Єлисаветграді 1905 
року він один пішов на натовп чорносотенців і палкою їх розігнав. У 1925-1935 працює 
в Києві головним інженером міського водогону, старшим науковим працівником 
сектору сантехніки Київського науково-дослідного інституту водного господар-
ства. Автор багатьох наукових праць, особливий попит мала книжка «Сучасні 
конструкції колодязів та їхня експлуатація». Під час окупації Києва, залишив-
шись із важко хворою дружиною й дочкою-інвалідом Тетяною, змушений був 
піти працювавати на завод «Більшовик» технічним перекладачем. Після звіль-
нення столиці України був заарештований з дочкою за звинуваченням у належ-
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ності до «фольксдойче», й вони три місяці просиділи у в’язниці. Згодом був реп-
ресований і розстріляний його молодший син Леонід Тамм (1901-1937).

1862 – 160 років тому народився (м. Єлисаветград) Петро 
Казимирович Яворовський (1862-1920), геолог-роз-
відник, дослідник Далекого Сходу. Син приватного землемі-
ра-таксатора. Середню освіту здобув у Єлисаветградському зем-
ському реальному училищі. У 1888 закінчив Гірничий інститут 
у Санкт-Петербурзі. У 1888-1891 рр. служив у Зейській 
золотопромисловій компанії в Амурській області, проводив 
розвідку золота. У 1891 здійснив техніко-економічне обстеження міаської зо-
лотої справи на Уралі. Займався також розвідкою покладів бурого й кам’яного 
вугілля в Західному Сибіру, у Красноярському й Ачинському округах й інших 
регіонах. На засіданні Товариства гірничих інженерів підготував доповідь про 
перспективи гірничої промисловості Сибіру у зв’язку з будівництвом залізниці, 
яка викликала величезний інтерес. Головна праця «Геологические исследования 
в золотоносной области Сибири» (1917).

1867 – 155 років тому народився (Полтавщина)  Дмитро 
Васильович Станіславський, священник. Закінчив 
Петербурзьку духовну академію (1891). З 1892 – викла-
дач російської та церковнослов’янської мов у старших класах 
Єлисаветградського духовного училища. З 1896 – настоятель 
церкви в ім’я Марії Магдалини при Свято-Єлизаветинській 
общині сестер милосердя Єлисаветградського комітету 
Російського Товариства Червоного Хреста. Одночасно з 1895 викладав російську мову 
в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі. У 1910 товариші по служ-
бі в ЄКУ подарували йому з нагоди 15-річної діяльності в училищі пам’ятний жетон (на 
знімку) у вигляді мініатюрної книжки, виготовленої із золота (нині зберігається у фондах 
обласного краєзнавчого музею). Був також законоучителем Єлисаветградського реміс-
ничо-грамотного училища.

1877 – 145 років тому народився (м. Єлисаветград) Петро 
Ілліч Сторицин (справжнє прізвище Коган) (1877-
1941), журналіст, поет, театральний рецензент. Блискучий 
оповідач-імпровізатор, авантюрист за вдачею, він зали-
шається людиною без біографії. Точно невідомо, коли й 
де він народився, ким були його батьки, де навчався. За 
псевдонім обрав ім’я героя п’єси Л. Андрєєва професо-
ра Сторицина. Одеський поет Ісидор Бобович вважав: «По образованию химик, 
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уроженец г. Елисаветграда... учился в Германии». Віктор Шкловський дав йому таку ха-
рактеристику: «...бывший химик, он же толстовец, он же рассказчик невероят-
ных анекдотов, он же человек, оскорбивший герцога Баденского и явившийся 
потом на суд из Швейцарии, чтобы поддержать свое обвинение (но признан-
ный ненормальным и наказанный только конфискацией лаборатории), он же 
плохой поэт и неважный рецензент, невероятнейший человек Петр Сторицын!» 
В Одесі жив з 1914 по 1917, всі наступні роки мешкав у Ленінграді. Фінансував 
випуск 4-х літературних альманахів в Одесі: «Серебряные трубы» (1915), «Авто 
в облаках» (1915), «Седьмое покрывало» (1916), «Чудо в пустыне» (1917). У них 
друкувалися не лише одеські поети, а й літератори з інших міст (зокрема уродже-
нець Єлисаветграда Яків Галицький), і навіть Москви й Петербурга. Сам Сторицин 
опублікував у них 15 віршів, хоча дехто вважає, що насправді їхнім автором був 
Е. Багрицький. Подарував І. Бабелю сюжет оповідання «Мой первый гонорар». 
У 1917 портрет-шарж Сторицина (на знімку) виконав одеський художник Сандро 
Фазіні, до якого поет Г. Цагареллі написав вірша:

Как месяц лысый, грузный телом,
Он острых сплетен любит зодчество –
Поэт-чудак в костюме белом,
Чей вечный спутник одиночество…

В. Маяковський присвятив йому вірш під назвою «Сплетник». Після смерті 
Сторицина в блокадному Ленінграді його сусіди, рятуючись від холоду, спалили 
бібліотеку й архів цієї «неймовірної людини».

1882 – 140 років тому народився (м. Єлисаветград) Наум Йосипович 
Верховський (1882-1932), флейтист-віртуоз, педагог. У 1914 закінчив 
Петербурзьку консерваторію (клас флейти Ф.В. Степанова). З 1909 грав у сим-
фонічному оркестрі Російського музичного товариства. З 1914 по 1923 – соліст 
оркестру Маріїнського театру. У 1920-1923 та 1925-1932 викладав гру на флей-
ті в Петроградській консерваторії, професор (1923). Автор науково-методичної 
праці «Тренировочные упражнения для флейты. Пособие».

1882 – 140 років тому народився (м. Златопіль) 
Мирон Юхимович Черномазов (літера-
турний псевдонім Н. Лютеков, партійний Мирон) 
(1882-1917), більшовик, журналіст. Був членом 
Центрального комітету РСДРП(б), одним з керівни-
ків більшовицької газети «Правда» (нічний випуска-
ючий), якого знав і якому довіряв Ленін. З 1913 
– головний редактор «Правди». 22.01.1914 його 
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запідозрили в провокаторстві (буцімто секретний співробітник Петербурзького 
охоронного відділення) і відлучили від партійної роботи. У листопаді 1916 Бюро 
ЦК РСДРП винесло постанову про заборону всім партійним організаціям мати з 
ним справу. 07.03.1917 був заарештований як провокатор й у в’язниці отруївся 
(або був отруєний). Прямих доказів про його співпрацю з охоронним відділен-
ням надано не було, тому існує версія, що Черномазов став жертвою власного 
марнославства й чийогось підступу.

1882 – 130 років тому народився (м. Єлисаветград) Шимон 
Непом (1882-1939), поет, драматург. У 1904-1908 жив у 
Франції. З 1908 – у Канаді. З 1910 публікував вірші в ка-
надських єврейських періодичних виданнях. Перша збірка 
віршів «У боротьбі» побачила світ у 1926. Автор декількох 
збірок поезій, остання – «З моїх днів» вийшла посмертно 
в 1940. Написав п’єсу «Сарай» (1929) – творчість поета представлена в акаде-
мічній антології «Америка в єврейській літературі» (1975). Помер у Канаді. Його 
двоюрідний брат Є.Я. Непомнін (1891-1968), також уродженець Єлисаветграда, зібрав уні-
кальну колекцію в галузі геральдичного екслібриса й найбільшу бібліотеку про гравюру й 
графіку в Росії і за кордоном. Найчастіше використовував книжковий знак, зробле-
ний ризьким художником-графіком Юпатович (1911-1975).

1887 – 135 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Олександр Семенович Гомберг (Гумберг, 
Гамберг) (1887-1939), американський фінансист, політик 
і громадський діяч. Син рабина, старший брат Сергія Гомберга 
(Зоріна) та Веніаміна Гомберга. Був одружений на сестрі Арманда 
Хаммера. У 1903 емігрував до США, де став фармацевтом 
і бізнесменом. До 1915 був одним з керівників нью-йорк-
ської радикальної газети соціалістів «Новый мир», з якою співпрацювали Л. 
Троцький, М. Бухарін, О. Коллонтай. У 1917 повернувся в Росію як торговий 
представник кількох американських компаній, секретар і перекладач місії аме-
риканського Червоного Хреста в Росії. Мав дуже напружені стосунки з Джоном 
Рідом, який у книжці «10 днів, що потрясли світ» незаслужено назвав Гомберга 
боягузом, а його брата Сергія Зоріна зобразив ворогом радянської влади. Своєю 
чергою, Гомберг, дізнавшись про призначення Д. Ріда радянським консулом у 
США, домігся зустрічі з Леніним й умовив вождя скасувати своє рішення. Ленін 
попросив Гомберга сприяти донесенню до американців правди про більшовиць-
ку революцію. Особиста неприязнь Ріда до Гомберга спотворила роль останньо-
го в історії радянської держави першого десятиріччя її існування, а згодом він 
був викреслений з неї зовсім. Хоча в 1917-1918 та й пізніше саме через Гомберга 
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здійснювались всі контакти радянського уряду з американським посольством, 
неурядовими відомствами й громадськими організаціями США. Був літератур-
ним агентом Троцького в США, представляв його інтереси при виданні книжки 
«Інтернаціонал і війна», «Наша революція» й ін. У 1921 активно займався орга-
нізацією Фонду допомоги голодуючим в Росії, створював громадські комітети. 
Грав одну з головних ролей у розгортанні кампанії за дипломатичне визнання 
СРСР, надаючи позитивну інформацію про Країну Рад, яку використовували 
американські політики. З 1923 – спеціальний кореспондент нью-йоркського 
відділення РОСТА й Інформаційного бюро Радянського Союзу, віцепрезидент 
і казначей американського відділення Всеросійського текстильного синдикату 
(до 1926). Москву відвідував у 1925, 1927, 1928 та 1929. До 1930 був радником 
американського «Чейз нэшнл бэнк» (Chase National Bank), пізніше став служ-
бовцем волл-стритівської інвестиційної компанії «Атлас корпорейшн» (Atlas 
Corporation). Протягом 1920-х – початку 1930-х продовжував займатися питан-
нями закупки американського промислового обладнання для СРСР. Йому дові-
ряли як американські, так і радянські офіційні особи; до 1933 він був найбільш 
відомим громадянином США, котрий займався питаннями розширення торгівлі, 
та розвитку політичних, економічних і культурних відносин між СРСР і США. На 
початку 1930-х було репресовано й розстріляно братів Гомберга й багатьох його 
друзів. На судових процесах лунали звинувачення в антирадянській діяльності й 
на його адресу. Гомберг написав детальне спростування висунутих проти нього 
звинувачень, яке було опубліковане в газеті «Правда» у квітні 1930. Після дипло-
матичного визнання СРСР Сполученими Штатами Робінс привітав «старого това-
рища и доброго друга» Гомберга «в этот кульминационный момент его мудрой, 
храброй деятельности во имя общего благополучия его родины и усыновившей 
его страны». З ним підтримував дружні стосунки перший посол СРСР у США 
Трояновський і письменник Б. Пильняк. На думку американського дослідника 
Дж. К. Ліббі, автора книжки «Олександр Гомберг і радянсько-американські взає-
мини. 1917–1933» (1977), «Гумберг оказывал сложное, запутанное и тонкое влияние с 
“черного хода” в интересах более тесных советско-американских отношений. Временами 
он походил на невидимого режиссера спектакля. Он создавал сценарий, но уступал затем 
контроль нанятым продюсером актерам, исполнявшим главные роли». Представлений 
в «Энциклопедии российско-американских отношений 18-20 вв.» (сост. 
Э.А. Иванян) (2001).

1887 – 135 років тому народився (м. Єлисаветград) Самсон Львович 
Розумовський (1887-1962), інженер, математик, ерудит. Навчався в 
Єлисаветградській гімназії. Закінчив Київський політехнічний інститут. У 1913 
переїхав у Петербург, працював інженером з водопостачання. Під час блокади 
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Ленінграда відповідав за водопостачання Московського ра-
йону. Після війни очолював проєкт нової удосконаленої сис-
теми каналізації міста. Син Лев Самсонович Разумовський 
(1926-2006) – відомий скульптор (попри те, що під час 
війни втратив руку) і письменник (автор документальних 
повістей про війну і блокаду, біля ста коротких оповідань, 
упорядник двотомної книги спогадів «Книга живых»).

1887 – 135 років тому народився (м. Єлисаветград) 
Данило Герасимович Посунько, спортсмен, 
борець. Греко-римською боротьбою захопився 
в 1905 під час військової служби в Севастополі. 
Чемпіон Росії і світу (1916). Виступав у цирку 
«Гігант». З 1919 – інструктор Всеобучу з важкої атле-
тики в Єлисаветградському міському клубі ім. О. Подвойського й кавалерійській школі. 
У 1923 – переможець І Єлисаветградської олімпіади. Тричі боровся з легендарним 
І. Піддубним, всі три поєдинки – внічию). У новітні часи в Кіровограді засновано 
Всеукраїнський турнір з боротьби серед юнаків на призи Д. Посунька.

1892 – 130 років тому народилася (м. Єлисаветград) Марія 
Феофанівна Шекун-Коломийченко (справжнє
прізвище Шекун) (1892-1937), концертно-камерна 
співачка (лірико-драматичне сопрано). У 1912 закінчи-
ла Єлисаветградську гімназію. Вокальну освіту здобула в 
Московському філармонійному училищі (1913-1915), клас 
Д. Донського) й Московській консерваторії (1915-1917, 
клас У. Мазетті), удосконалювала майстерність в Італії (1917-1919). Її чоловік 
Федір Коломийченко видавав у Москві український журнал «Шлях», у 1917 по-
вертається в Україну, де його обрано до Центральної Ради, поновлює видання 
журналу «Шлях», працює секретарем міністра праці. Організовує концерти дру-
жини. Подружжя брало активну участь у відродженні українського музичного 
мистецтва. Після поразки української революції жили в Галичині, у 1920 повер-
нулись у радянську Україну. Співачка виступала в багатьох українських містах. 
Протягом одного року вона дала 53 концерти в 20 містах, які відвідало понад 
20 тисяч слухачів. У 1925 гастролювала в Москві, у 1927 – у Ленінграді, у 1929 
– Закавказзям і Середньою Азією. У 1937 репресована як «польська шпигунка» 
і розстріляна, реабілітована 1957.

1892 – 130 років тому народився (м. Єлисаветград) Павло Запорожченко 
(Запорізький) (1892-1971), іконописець. Початкову художню освіту здобув у 
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Вечірніх Рисувальних класах при Єлисаветградському 
земському реальному училищі в художника Феодосія 
Козачинського (1908-1910). Потім закінчив Одеське 
художнє училище. Учасник національно-визволь-
них змагань, поручник Армії УНР (1919-1920). 
У листопаді 1920 разом з 1-ю Запорозькою дивізією
Армії УНР інтернований. Від 1923 – співвласник і 

головний художник спілки «Відродження» в Перемишлі, у 1927 відкрив влас-
ну артистично-малярну й іконописну майстерню. У 1923-1944 писав ікони для 
церков Львівщини, Бойківщини й Лемківщини. Багато його робіт, виконаних 
у церквах на території Польщі після Другої світової війни, зникло внаслідок 
депортацій українського населення.

1897 – 125 років тому народився (м. Єлисаветград) Іван 
Костянтинович Данилов (Данилов-Данильян) 
(1897-1941), батько відомого російського вченого, чле-
на-кореспондента Російської академії наук, колишнього 
міністра охорони навколишнього середовища і природ-
них ресурсів РФ Віктора Івановича Данилова-Данильяна 
(народився в 1938 році), якого називають найвидатнішим 

фахівцем у галузі економіки природокористування, економіко-математичного 
моделювання й теорії стійкого розвитку. Навчався в Єлисаветградському кава-
лерійському училищі до 1918. Під час Громадянської війни змінив своє прізвище 
Данилов на Данильян. У 1926 був заарештований ДПУ, просидів під слідством 
два роки. Чекісти «склеїли» два прізвища в одне – Данилов-Данильян і зобов’я-
зали його носити. Потім Іван Данилов-Данильян переїхав до Москви, одружив-
ся на москвичці. Працював начальником юридичного відділу Центросоюзу (ви-
щий координувальний орган споживчої кооперації СРСР). Як згадує його син: 
«…Был довольно эрудированным, грамотным человеком. Мне от него досталась 
в наследство… библиотека в одну тысячу томов. И, собственно, этой библиотеке 
я больше, чем чему бы то ни было, обязан тем, что стал таким, каким стал…»

1897 – 125 років тому народився (містечко Покотилове 
Уманського повіту Київської губернії, нині село в 
Новоархангельському районі) Володимир Ілліч Кваша 
(1897-1942), хімік. Батько народного артиста Росії, про-
відного актора театру «Современник», популярного кіно-
актора, ведучого найрейтинговішої програми радянського 
телебачення «Жди меня» Ігоря Володимировича Кваші 

(1933-2012). Доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Московського 
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хіміко-технологічного інституту імені Д.І. Менделєєва. Військовий інженер 2-го 
рангу. Тривалий час вважалося, що він пропав безвісти 30.12.1942 при обороні 
Ленінграда. Насправді, про що стало відомо значно пізніше, Володимир Кваша 
потрапив у полон і був розстріляний німцями.

1897 – 125 років тому народилася (м. Єлисаветград) Тетяна 
Ісааківна Блюмкіна (дівоче прізвище Файнерман) 
(1897-?), дочка толстовця Тенеромо (Ісаака Файнермана). 
У 1914 із золотою медаллю закінчила Єлисаветградську гім-
назію. У 1916-1920 навчалася на медичному факультеті 
Московського університету. У 1922-1924 – у Вищому лі-
тературно-художньому інституті. Там познайомилася й 
одружилася зі знаменитим чекістом Яковом Блюмкіним (1898-1929). 6 липня 
1918 він особисто здійснив убивство німецького посла Мірбаха. У ВЧК з 1918 
завідував відділенням з боротьби з міжнародним шпіонажем, був резидентом у 
Тибеті; вважається хрещеним батьком радянської контррозвідки. Був розстріля-
ний як непримиренний троцькіст. Сучасники згадують надзвичайну вроду Тетяни 
Ісааківни. Мала сина Мартіна. Згодом працювала у видавництві. Була репресова-
на. Подальша доля невідома.

1907 – 115 років тому народився (с. Кальниболота 
Новоархангельського району) Михайло Микитович 
Гелескул (1907-1982), гірничий інженер. Доктор техніч-
них наук, професор Московського гірничого інституту, ав-
тор декількох монографій і довідників з гірничого виробітку 
корисних копалин. Був заарештований у 1937. Слідство за 
звинуваченнями відразу за трьома пунктами 58-ї («контр-
революційної») статті тривало два роки. Вирок від 08.07.1939 – досить рідкісний 
на ті часи: «уголовное дело прекращено за недоказанностью обвинения». Проте 
реабілітований Михайло Гелескул, щоправда, уже посмертно – у 1991. Батько 
видатного російського поета-перекладача Анатолія Михайловича Гелескула 
(1934-2011).

1907 – 115 років тому народився (м. Єлисаветград) Арон 
(Ахарон) Зельманович Шулов (1907-1997), зоо-
лог, засновник Біблійного зоопарку в Єрусалимі. У юності 
брав активну участь у сіоністському русі в Єлисаветграді, за це 
його неодноразово заарештовували. У 1926 завдяки допомозі 
голови Політичного Червоного Хреста К. Пєшкової (дру-
жини М. Горького) ув’язнення було замінено висилкою з 
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СРСР. У тому ж році вступив на хімічний факультет Єврейського університету 
в Єрусалимі. Продовжив освіту в Італії, у 1935 отримав ступінь доктора зооло-
гії Неаполітанського університету. Почав викладацьку й наукову діяльність в 
Єврейському університеті. Вважається одним із засновників ізраїльської школи 
ентомології. Автор понад 140 наукових праць з проблем зоології, ентомології 
і токсикології. Створив сиворотку проти отрути жовтих скорпіонів, яку й доте-
пер використовують в усіх лікарнях і медичних центрах Ізраїлю. За цю розроб-
ку отримав премію Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю. У 1940 заснував у 
Єрусалимі Біблійний зоопарк, в якому зібрані згадані у Біблії тварини, і до 1997 
був його керівником. Протягом 20 років був головою відділення ентомології 
Єврейського університету, членом багатьох міжнародних наукових товариств 
й організацій. Написав розділ про фауну країни Єврейської енциклопедії. Був 
одним із засновників медичної служби Збройних Сил Ізраїлю.



185

АЛІМПІЙ ГАЛИК: «…РОКУ 1754 МАЛЮВАВ ІКОНИ
ДЛЯ ЦЕРКВИ ФОРТЕЦІ СВ. ЄЛИСАВЕТИ»

У 1914 році з нагоди 150-річчя Єлисаветградського гусарського полку 
міська дума замовила для нього ікону Св. праведної Єлисавети у відомої 

московської фірми Хлєбнікова. Звісно ж це було 
зображення, виконане в традиціях російського 
іконопису. А як малювали святу Єлисавету в 
Україні в XVIII столітті за життя імператриці 
Єлизавети Петрівни? 

Щоб відповісти на це запитання, перенесе-
мось у Київ 1742-1744 років, який вона неодно-
разово відвідувала. Видатний український мис-
тецтвознавець, дослідник мистецтва XVII-XVIII 
століть Павло Жолтовський зазначає: «Серед 
українського старшинства імператриця набу-
ла певних симпатій відновленням гетьманства, 
проявами особистих зацікавлень українською 

культурою». У 1742 році почепський протопоп Матвій Телесницький під-
ніс Єлизаветі Петрівні створений ним панегірик, твір, в якому поєднано 
літературну й образотворчу алегористику, яскраво відбито ставлення укра-
їнців до імператриці. Досить сказати, що постать Єлизавети Петрівни ото-
чена сімома чеснотами – вірою, надією, любов’ю, милістю, істиною, прав-
дою і миром в образах гарних, юних українських дівчат з вінками квітів на 
головах. А згори, сидячи на хмарах, імператрицю Єлизавету вшановують: 
пророк Самуїл мастить голову єлеєм; цар Давид подає корону й скіпетр 
держави; апостол Петро вручає Єлизаветі камінь адамант, Андрій – орден 
Андрія Первозваного і т. п. 

У 1744 році до приїзду Єлизавети Петрівни були завершені настінні 
розписи Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Виконав 
їх видатний український художник Алімпій Галик (1685-1768), або, як він 
підписувався, «Иеродиакон Алимпий иконописец». Роки праці Галика в 
Лаврі – це найбільш яскравий і цікавий період її історії. За часів Єлиза-
вети в Києві розгорнулось капітальне будівництво, реконструкція древніх 
храмів. Ці роботи сприяли розвитку національного монументального мис-
тецтва. Серед співробітників Лаври були великі майстри: будівничий лавр-
ської дзвінниці Йоган Готфрід Шедель, золотих і срібних справ майстер 

Алімпій Галик. 
Автопортрет
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Іван Равич (у так званій «колекції Ільїна» 
зберігався виготовлений ним кубок, який по-
трапив до краєзнавчого музею), гравер Гри-
горій Левицький (батько знаменитого живо-
писця), живописець Іван Февіміст, а також 
група їхніх молодих колег – Алімпій Галик, 
Степан Ковнір, Андрій Соколовський та ін. 

У своєму колі вони гаряче обговорювали 
прогресивні ідеї нового напряму національ-
ного мистецтва, високого й досконалого, орі-
єнтованого на кращі твори майстрів епохи 
Відродження й XVII століття. У лаврській 

школі було багато гравюр з картин Рубенса, Ван-Дейка, Рембрандта, Голь-
бейна й інших. Їхні роботи тут наполегливо вивчали, художники вільно ко-
ристувались альбомами й книжками, виданими за кордоном. 

Українське мистецтво того 
часу кардинально відрізнялось 
від російського. Українським 
митцям, як і їхнім колегам із 
Західної Європи, моделями ча-
сто служили реальні чоловіки й 
жінки, з яких вони писали богів 
і святих. Про життя А. Галика 
до нас дійшли скупі й фрагмен-
тарні відомості. З 1724 по 1744 
рік він працював у малярні Ки-
єво-Печерської лаври під нагля-
дом Івана Февіміста, виконуючи розписи Успенського собору. З 1744 по 
1755 рік Алімпій очолював цю малярню. Галика приваблювали біблійні й 
історичні сюжети. На замовлення він писав алегоричні сцени, образи ма-
донни й Христа, мучениць Варвару й Катерину, портрети сучасників і на-
віть народні картинки «козак Мамай». Але його вабили великі теми, роботи 
монументального характеру. 

Весь свій творчий потенціал він сповна реалізував у настінних розпи-
сах Троїцької надбрамної церкви. Це – шедевр, унікальна пам’ятка україн-
ського монументального мистецтва, в якому його особливості проявилися 
чітко й послідовно. Насамперед слід зауважити, що алегоричні, історичні й 
біблійні сюжети в розписах Галика трактовані неканонічно. Світський ха-
рактер світогляду художника, живий подих сучасності відчуваються в кож-
ному сюжеті. Культурне значення цієї пам’ятки національного мистецтва 

Хода праведниць до раю з 
Богоматір’ю на чолі
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важко переоцінити. Її слід розглядати як підсумок прогресивних традицій 
і шукань Київської школи живопису. 

Не будемо детально описувати й аналізувати всі сюжети. Живопис 
Алімпія підкорює глибиною й грандіозністю задуму, життєрадісним ко-
лоритом. Декілька сходинок ведуть угору на галерею. Відвідувачі немов 
проходять крізь стрій ченців, царів, пророків і мучеників, які з’юрмились 
перед дверима до раю. Цей живописний цикл об’єднується загальною те-
мою – проходженням праведників у рай. Зупинимося на сюжеті, який до 
теми нашої розмови має пряме відношення. Біля самого входу до храму, на 
коробовому склепінні, художник написав діву Марію. І тут – несподіванка, 
а для багатьох непідготовлених – взагалі шок! В алегоричному образі Бого-
родиці легко пізнати кругловиду, повненьку... царицю Єлизавету Петрівну 
в супроводі почту світських жінок. Легкі шовкові й важкі парчові тканини 
підкреслюють їхні граціозні фігури. Одна з жінок несе модель храму, на-
гадуючи про обіцянку Єлизавети побудувати в Києві Андріївську церкву, 
друга – квітку, третя – пальму миру, інші жваво розмовляють. 

Значна індивідуалізація облич змушує ду-
мати, що сучасники могли легко пізнати серед 
цих жінок конкретних київських красунь, які 
позували Галику. Художник використав та-
кож вбрання української та російської знаті 
того часу. Парною до цієї композиції є сце-
на проходу до раю праведників, очолюваних 
Іоанном Предтечею. За ним поспішають ду-
ховні й світські особи з тривожною невпевне-
ністю на обличчях: чи пустять їх до раю? Тут 
ми бачимо єпископа й книжника, купця, гріш-
них жінок, солдатів і ченців. За книжником 
доволі спокійно, роззираючись довкола, йде 
чернець. Мистецтвознавець Пантелеймон Му-
сієнко (1905-1980) доводить, що це – автопортрет художника. Варто лише 
порівняти це зображення з автопортретом художника, виконаним олівцем, 
який зберігся в одному з альбомів Києво-Печерської малярні. 

Можно довго й детально, на прикладі творчості Алімпія Галика, розпові-
дати про українську ікону та її відмінність від російської, а можна обмежитися 
віршем «Люблю українських святих» поета Миколи Філянського, розстріля-
ного в 1937 році, який зробив це краще, ніж будь-який мистецтвознавець:

Люблю українських святих.
Люблю я страдниць преподобних,
Ланит рум’яна й погляд їх,
Що кличе низку дум земних.
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Люблю убрання їхнє пишне,
Немов їх жде бенкет розкішний –
Не там, вгорі, вглибу небес,
Не між країнами чудес, 
А тут, внизу, в магната-пана,
А чи вельможного гетьмана
Під фейверк тисячі вогнів,
І лютні дзвін, і гук, і спів.
Від квіт і фарб, і сонця п’яний –
Нам ближче південь злототканий, 
Ясніш прозора синь ланів,
Тепліш простор шовкових нив.
Вільніш і сяйва ллються в мури,
Немає й постатей понурих, 
І не тікають їх фігури
Від сонця ласкових очей.
І хоч далекий світ нам цей
І серце знать його не хоче – 
Він все ж рідніш, ніж світ півночі…
Люблю українських святих,
Вони не знали дум сумних…
І хоч минули їхні дні – 
Між них так весело мені.

Автопортрет Алімпія виконано в традиціях епохи Відродження. Патрі-
архальна простота в стосунках Галика з учнями також нагадувала звичаї, 
які панували в майстернях італійських, голландських і фламандських ху-
дожників епохи Відродження. Учнів Галик любив і турбувався про них, як 
про власних дітей, терпимо ставлячись до їхніх дивацтв та «єресей», в які 
вони впадали. Якось у велику халепу вскочив його учень Григорій Сердю-
ченко, працюючи в м. Василькові. Муровий доглядач Грицько Кривору-
кий 2 жовтня 1757 року знайшов записку, написану кров’ю. З’ясувалось, 
що вона адресована Люциферові (тобто чорту), а написав її Сердюченко, 
очевидно, напившись до чортиків. Він просив у чорта... грошей. Навіщо? 
Відповідь знаходимо у його зізнаннях: «И те деньги хотел отдать отцу 
Алимпию, чтобы его научил иконопиства, а того де Алимпий у него не тре-
бовал». Васильківський ієромонах Рафаїл велів забити злочинця в колодки 
й відіслав у канцелярію Лаври на допит. Викликали Галика, який розповів, 
що прийняв Грицька на золотарську роботу, «не интересуясь есть ли у него 
пашпорт». Зрештою, заступництво вчителя допомогло, і справа закінчила-
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ся тим, що на Сердюченка наклали єпитим’ю з відбуванням її в живописній 
школі. 

Всі дослідники творчості А. Галика зазнача-
ють, що з великих робіт, виконаних ним після 
настінних розписів Троїцької надбрамної церкви, 
відомі ікони для церкви у фортеці Св. Єлисавети 
1754 року: запрестольна, на жертовник і храмова. 
Храмова ікона була, як вважає мистецтвознавець 
Пантелеймон Мусієнко, портретом цариці Єли-
завети Петрівни в образі її патронеси Св. Єлиса-
вети. У справі Алімпія Галика, що зберігається в 
Центральному державному історичному архіві 
України, є власноручна розписка художника про 
отримання грошей за ці роботи. Ікони, виконані Алімпієм, призначались, 
як ми гадаємо, для кам’яної церкви в ім’я Св. Трійці з боковими вівтаря-
ми на честь Св. праведних Захарія та Єлисавети, а також апостолів Петра 
й Павла у фортеці Св. Єлисавети.

Із «Исторического очерка г. Елисаветграда» дізнаємось: «...По представ-
лению главного управляющего Новопоселенными слободами генерал-ма-
йора Глебова и по челобитью, как говорили тогда, соборного протопопа 
Иоанна Орловского, ездившего для этого в С.-Петербург, Правительствую-
щий Синод предписал одному из архитекторов петербургских Висту соста-
вить чертеж с изложением внутреннего украшения церкви, а также и смету. 
Приказано было все сделать немедленно и представить в Синод, но поче-
му-то приказание это не было исполнено». 

Та й пізніше «...постройка новой каменной церкви была приостановлена 
впредь до особой резолюции указом, полученным из Новороссийской гу-
бернской канцелярии в 1766 году». Слід обов’язково переглянути згадану 
архівну справу в Києві, можливо, у ній є якісь подробиці, які залишились 
поза увагою дослідників. Певно, із цієї причини ікони Алімпія Галика, на 
превеликий наш жаль, до фортеці Св. Єлисавети так і не потрапили.

Виконуючи розписи Троїцької надбрамної церкви, Алімпій у 1744 році 
впав з риштування і пошкодив собі ноги. Ось як він писав про це в доне-
сенні архимандриту Лаври: «...за троецкою брамою монастырской работы 
обвалившись двократно рештованье мене нижайшого весьма прибило». 

Цікаво, що після смерті Алімпія архієпископ синайський Кирило пи-
сав до Києво-Печерської лаври, що покійний буцімто мав 3 000 червінців, 
з яких 1 200 мав намір віддати Лаврі, а решту 1 800, розділивши на три рів-
ні частини, заповідав передати до Ієрусалиму, Синаю й Афону. Із Лаври 
Кирилові відповіли, що Алімпій не залишив після себе ніякого майна, за 
винятком декількох ікон. 

Церква Св. Єлисавети 
в Києві
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Такої честі, як імператриця Єлизавета Петрівна, в українському іконо-
писі не удостоєний більше жоден російський самодержець. Принаймні ві-
домостей, що імператрицю Катерину II, імператорів Петра І, Павла І, трьох 
Олександрів і двох Микол зображували в образах відповідних святих, – не-
має. До того ж, виявляється, не тільки Св. Єлисавету писали в образі ім-
ператриці Єлизавети Петрівни. Сучасна українська дослідниця іконографії 
Святої великомучениці Параскеви П’ятниці Надія Верещагіна зазначає: 
«В Україні XVIII століття в образі святої часто відбито риси російської ім-
ператриці Єлизавети Петрівни, яка вважала Параскеву своєю святою по-
кровителькою. Єлизавета Петрівна, прихильниця козачої старовини, яка 
таємно обвінчалася із сином козака із Чернігівщини Олексієм Розумов-
ським, відновила в Україні гетьманство й дала привілеї українській знаті, 
була популярною серед заможного козацтва». 

Нещодавно в мережі Інтернет натрапив на доволі несподівану інформа-
цію. Виявляється, у Києві з 1909 по 1943 рік існувала церква Св. Єлизавети. 
Цей православний храм був збудований на Трухановому острові. Іконостас, 
що став окрасою храму, у 1910 році створив видатний український худож-
ник Олександр Мурашко. З 1921 року богослужіння в церкві було україн-
ською мовою. Храм закрили, як зазначено у Вікіпедії, «через конфлікт між 
прихильниками української громади та “слов’янської” громади храму, зміст 
якого полягав у бажанні однієї з громад одноосібно користуватися храмом. 
Однак урешті-решт жодній з громад таке право надано не було».

Іще один цікавий факт: у 2013 році вулиця Малоземельна в Дарницько-
му районі Києва, названа у 1982 році на честь книжки «Мала земля» гене-
рального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, перейменована на вули-
цю Алімпія Галика. 

При підготовці цієї статті використано праці українських мистецтвоз-
навців Пантелеймона Мусієнка «Забытый украинский художник ХVIII 
века» (журнал «Искусство», 1958, № 4) і Надії Верещагіної «Параске-
ва-П’ятниця» (журнал «Людина і світ», 1995, № 3-4).
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Можливо, з часом буде укладено й видано, ба-
жано з ілюстраціями, довідник «Художники Єли-
саветградщини», який міститиме відомості про 
всіх живописців, скульпторів, графіків й архітек-
торів, так чи інакше пов’язаних з нашим краєм. Це 
видання, на наш погляд, повинно охоплювати не 
тільки митців, які народились на нашій землі або 
тривалий час жили й працювали тут. Неодмінно 
слід включити до нього й тих майстрів, які хоч і не 
відвідували наш край, зате мають у своєму дороб-
ку портрети визначних єлисаветградців. А також 
тих художників, чиє перебування на Єлисаветградщині хоч і було нетрива-
лим, але знайшло відгук у їхній творчості. Про одне з таких відвідувань, яке 
заслуговує на увагу, – наша розповідь. 

Коли з Угорщини на адресу нашої картинної галереї надійшов лист з 
проханням повідомити, чи є в її зібранні твори художника Міхая Зічі (1827-
1906), це спочатку викликало подив. Яке відношення до нашого краю міг 
мати видатний угорський і російський рисувальник і живописець? Тож, 
щиро побідкавшись, довелося дати заперечну відповідь. 

Однак, дізнавшись згодом, що Зічі значну частину життя (1859-1873, 
1883-1906) був придворним живописцем російських імператорів, супрово-
джуючи їх у поїздках по Росії, можливість перебування його на Єлисавет-
градщині видалась цілком імовірною. Подальші пошуки дали вагомі докази 
на користь цього припущення. 

В Угорщині Міхай Зічі вважається одним з найвизначніших національ-
них художників. Про його життя і творчість написано декілька книжок, 
знято науково-популярний телевізійний фільм. А от в Росії, чиїм худож-
ником Міхай Зічі вважається також, про нього в радянський час майже не 
писали. Надто складною, суперечливою була ця творча особистість. Лише 
в 1975 році в Москві побачила світ єдина поки що монографія про Міхая 
Зічі. Її автор, мистецтвознавець Лілія Альошина, цілком слушно зауважує: 
«І особистість, і творчість Зічі – яскравий приклад поєднання в одній лю-
дині суперечливих, часом, здавалось би, несумісних площин. Палкий угор-
ський патріот, який в епоху вирішальних битв за національну незалежність 

Художник Міхай Зічі
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батьківщини опинився на службі в її душителів. 
Людина, з юності одухотворена прогресивними 
ідеями, і придворний художник трьох російських 
імператорів. Художник, який активно виступав і 
в творчості, і в житті за освіту мас, і легковажний 
автор величезної кількості не зовсім пристойних 
рисунків». 

Як бачимо, Зічі ніяк не вкладається в примі-
тивне ідеологічне кліше «прогресивний-реакцій-
ний». В історію російського мистецтва він увійшов 
насамперед як чудовий ілюстратор російської кла-
сики: творів О. Пушкіна («Бахчисарайський фон-
тан», М. Лермонтова («Демон», «Княжна Мері»), 
М. Гоголя («Тарас Бульба», «Втрачена грамота») 
й інших письменників. І. Рєпін вважав Зічі одним 

із кращих художників-ілюстраторів свого часу. 
При підготовці публікації про Зічі несподівано виникла проблема сто-

совно викладу зібраних фактів. Як так розповісти про придворного живо-
писця російських імператорів, щоб не образити ревнителів цнотливості 
національної історії? Часто доводиться чути, що Україні потрібно якнайш-
видше позбутися комплексів, пов’язаних з її колоніальним минулим. Але ж 
не таким способом, як це пропонується інколи! Адже колоніальне минуле 
– то теж наша історія. Коли забудемо про це, ризикуємо знову стати коло-
нією. Наївно, навіть шкідливо думати, що досить не згадувати неприємні 
сторінки національної історії, аби відчути Україну повноцінною державою. 
Холуйську, рабську психологію такими методами не подолати. 

Отож, розповідаючи про перебування Міхая Зічі в нашому місті, неми-
нуче доводиться говорити про російських імператорів, яких він, згідно зі 
своїми обов’язками придворного художника, супроводжував під час відві-
дин Єлисаветграда. Якби не ця обставина, то навряд чи Зічі потрапив би 
коли-небудь до нашого міста. Не є таємницею, що його досить часто відві-
дували російські самодержці, однак згадувати про це, як «при комунізмі», 
так і нині, не прийнято. А тим часом відвідини імператорами міста і все, що 
з ними пов’язано, – то невід’ємна частина його історії. Обминати ці сторін-
ки просто безглуздо. 

Не помилимось, коли скажемо, що з усіх візитів до нашого краю Їхніх 
Імператорських Величностей найбільш значним за тривалістю та наслід-
ками було перебування в Єлисаветграді з 26 серпня по 1 вересня 1888 року 
Олександра ІІІ з дружиною Марією Федорівною та сином-спадкоємцем 
Миколою. Вони «вшанували своєю присутністю» Єлисаветградські ма-
неври, які відбулись між військами Харківського й Одеського військових 

Ілюстрація до 
«Тараса Бульби»
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округів на просторі між Єлисаветградом та Кременчуком. Це були, як на 
той час, досить великі військові навчання. У них взяли участь близько 60 
тисяч нижніх чинів, було задіяно 12 тисяч коней. 

Детально про ці відвідини Єлисаветграда імператором з родиною роз-
повідається в «Историческом очерке г. Елисаветграда» Пашутіна. Зокрема 
повідомляється про наступне: «Свита Его Императорскаго Величества, по-
средники маневр и начальники отдельных частей были расквартированы 
следующим образом: военный министр генерал Ванновский, министр 
Императорскаго двора граф Дашков, 
генерал Рихтер, генерал Данилович, ге-
нерал Черевин, генерал граф Олсуфьев, 
генерал Мартынов, генерал Будберг, ге-
нерал князь Белосельский, князь Обо-
ленский, лейб медик Гирш, полковник 
Ширинкин и художник Зичи в 3-х этаж-
ном корпусе бывшей военной прогимназии 
(на знімку), отмеблированном город-
ским управлением». 

Звісно, в Єлисаветграді заздалегідь потурбувались про гідну зустріч ім-
ператора та його сім’ї. Земство навіть замовило в Москві, у знаменитій сво-
їми срібними виробами майстерні Овчинникова срібне позолочене блюдо 
із сільницею для піднесення імператору хліба й солі. Вартість подарунка 
становила 800 крб. Як свідчить опис блюда, це був твір неабиякої худож-
ньої й історичної цінності: «У ввігнутій середині – з’єднаний вензель Їх Ве-
личностей під Імператорською короною, колом по бордюру слов’янськими 
літерами напис: “Їхнім Імператорським Величностям вірнопіддане земство 
Єлисаветградського повіту 1888 р.”. По краях блюда згори – державний 
герб, а внизу – герб Єлисаветградського повіту, зліва й справа – оксидовані 
медальйони з емблемою хліборобства та тваринництва і, крім того, 4 оваль-
ні й 8 квадратних медальйонів кольорової емалі».

Не забули земці й про спадкоємця, майбутнього імператора Миколу ІІ, 
якому вручили колекцію мінералів і гірських порід, зібрану в районі Кри-
вого Рогу. А коли Їхні Величності залишали наш край, то їм піднесли в дар 
ікону-складень із зображенням святих Олександра Невського, Марії Маг-
далини й Миколи Чудотворця – їхніх святих покровителів. Цікаво, чи збе-
реглись ці предмети й де вони зараз? Звичайно, розраховувати на те, що 
вдасться їх відшукати й повернути нашому місту, не доводиться. Але знати 
про це, погодьмось, зовсім не завадить. 

Під час перебування у Єлисаветграді імператорська сім’я відвідала 
гімназію, де ознайомилася з виставкою робіт учнів Вечірніх Рисувальних 
Класів, очолюваних Петром Крестоносцевим. Згодом він на честь цієї події 
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виконав портрет імператриці Марії Федорівни й подарував його гімназії, 
а учениця Стефанія Косовська, користуючись порадами Крестоносцева, 
написала портрет Олександра III, який прикрашав актовий зал реального 
училища. Куди вони поділися, здогадатися неважко. Натомість у Кірово-
градській картинній галереї (нині – Музей мистецтв) зберігається портрет 
імператриці Марії Федорівни художника М. Шильдера. Його було отри-
мано з декількома десятками інших творів у подарунок від Ермітажу при 
заснуванні нашої галереї. 

Достеменно відомо, що принаймні два зошити начерків зроблено Зічі 
під час перебування на Єлисаветградщині. Перший, за 1884 рік, стосується 
поїздки за маршрутом Вільно – Варшава – Новогеоргіївськ. А от другий 
якраз присвячено перебуванню царської сім’ї 1888 року в Єлисаветграді 
й Катеринодарі. Єлисаветградський зошит містить 57 аркушів розміром 
21 см х 16,3 см. 

Робота Міхая Зічі над творами придворного циклу проходила в такій 
послідовності. Будучи присутнім на всіх церемоніях, супроводжуючи царя 
у його поїздках, він завжди мав із собою зошити для начерків. На їхніх ар-
кушах художник робив загостреними олівцями швидкі зарисовки компо-
зицій, окремих облич, будівель, пейзажів, костюмів, мундирів, одно слово, 
всього того, що могло згодитись для подальшої роботи і що він не міг утри-
мати в пам’яті. 

За підрахунками дослідника творчості Зічі Л. Альошиної, таких зошитів 
відомо на сьогоднішній день 87. Вона ж висловила вкрай інтригуючу думку. 
«...У них міститься також багато замальовок, які мають цілком самостійну 
художню цінність. Особливо це стосується зошитів, які художник вів під 
час царських поїздок. Він заносив сюди визначні пам’ятки тої чи іншої міс-
цевості, краєвиди міст, а також замальовки важливих подій в історії Росії... 
Інколи, перебуваючи в якому-небудь селі... він робив замальовки типів се-
лян, їхніх бідних хат. Ці рисунки, звичайно, не призначались для подальшої 
розробки». Обидва зошити, які нас цікавлять, зберігаються в Державному 

Російському музеї в Санкт-Петербурзі. 
Проблема полягає в тому, щоб дістати до-
ступ до них, мати можливість їх перегляну-
ти, а ще краще – зробити фото – чи ксеро-
копії. Сподіваємось, що це колись вдасться 
здійснити. 

Інтригує й те, що в Новій Празі в бу-
динку, пристосованому Олександрійським 
повітовим земством для перебування Їх-
ніх Імператорських Величностей, «…были 
выставлены картины из местной природы 

В. Андрієвський. «Картина 
батального жанру»
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и жизни художника-любителя В.П. Андриевского». Хто такий? Головою 
Херсонської губернської земської управи в ті часи був якийсь Володимир 
Павлович Андрієвський (1841-1904). Невже він і є тим художником-ама-
тором, чиї картини показували імператорській родині? Саме так. З біогра-
фічної довідки в Інтернеті дізнаємося, що Володимир Павлович Андрієв-
ський був не лише чиновником. Він ще й «живописец-любитель, художник-
баталист, пейзажист. Участвовал в выставках ТЮРХ, в Одессе и Херсоне 
(1870-1890-х гг.)… Член "Товарищества южнорусских художников". Пред-
седатель Херсонской губернской земской управы, известный обществен-
ный деятель. Жил и работал в Херсоне». 

Потім у помешканні, в якому експонувалася 
виставка творів Андрієвського, заснували бога-
дільню «для престарелых воинов Великого Ми-
ротворца Александра ІІІ». Нарешті, через п’ять 
років, у 1893 році, на честь перебування Їхніх Ім-
ператорських Величностей на Єлисаветградщині 
було освячено й відкрито пам’ятник (на знімку), 
споруджений на кошти Херсонського губернсько-
го земства в Новій Празі Олександрійського пові-
ту за проєктом визначного архітектора Олексан-
дра Бернардацці (1831 – 1907). Залишки від нього 
все ще можна побачити в Новій Празі. Пам’ятник, 
або точніше пам’ятний знак, крім прославляння 
військової могутності Російської імперії, правлячої династії, є ще й визнач-
ним твором архітектурного мистецтва. 

Головною загальнодержавною подією 1913 року стало відзначення 
300-річчя династії Романових. У Єлисаветграді з цієї нагоди надумали 
спорудити пам’ятник Олександру ІІ. Олександрія вирішила перевершити 
сусіда, оскільки й названа була на честь Великого Цесаревича Олександра 
Павловича, майбутнього імператора Олександра І. Олександрійське пові-
тове земське зібрання ухвалило рішення «О постановке монумента в честь 
300-летия Дома Романовых в виде колонны в пределах 30 тыс. рублей. 
Место избрать по Почтовой улице в земской усадьбе». Управа розгляну-
ла два проєкти: 1) проєкт гранітного монумента з бронзовими фігурами, 
розробленого згідно з побажаннями комісії І.О. Маріоне в двох варіантах: 
а) висотою 15 аршинів вартістю 34 тис. руб.; б) висотою в 13,5 аршина вар-
тістю 30 400 руб. 2) проєкт будинку-пам’ятника розробив цивільний інже-
нер С. Фю Гембаржевський вартістю за кошторисом 25 тис. руб. 

Перший поверх призначався для музею (зали для сільськогосподар-
ського, історичного, будівельного й гідрологічного відділів). На другому 
поверсі мало розміститися Громадське зібрання. Авторам проєктів запла-
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тили по 100 руб., а наявні 5 тис. руб. використали 
на додаткові витрати, пов’язані зі спорудженням 
будинку-пам’ятника. Однак грандіозним планам 
олександрійців не судилося здійснитися. Вже в 
1914 році ідея увічнення 300-річчя династії Рома-
нових трансформувалася в справу заснування му-
зею історії Олександрійського повітового земства. 
Та й цей задум не було втілено в життя – почалася 
Перша світова війна. 

Наше місто пишається тим, що йому випала 
честь слухати в 1847 році останні концерти ге-
ніального угорського музиканта Ференца Ліста. 
Не варто сором’язливо обминати істинну причину 
вибору митцем Єлисаветграда, коли він ухвалив 

остаточне рішення припинити концертну діяльність. Ліст спланував свої 
останні гастролі так, щоб домогтись аудієнції в Миколи І й умовити його 
дати дозвіл на розлучення коханої жінки, яка була заміжньою. Через 41 рік 
Єлисаветград відвідав співвітчизник Ліста Міхай Зічі. То що ж тепер, бу-
демо відмовлятись від яскравих епізодів в історії культурно-мистецького 
життя Єлисаветграда тільки тому, що до них причетні «Їхні Імператорські 
Величності»? 

Ференц Ліст
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ЗЕМСЬКА РИСУВАЛЬНА ШКОЛА 
В ЄЛИСАВЕТГРАДІ: ВИКЛАДАЧІ Й УЧНІ 

Вечерние наши классы, будучи сна-
бжены пособиями, равными пособиям 
первых двух классов академии, эстети-
чески воспитывая учащихся, выполня-
ют в настоящее время свою духовную 
миссию…

Петр Крестоносцев 

Зато у них есть при Земском реаль-
ном училище прекрасная Рисовальная 
школа, какой не снилось Харькову. …
Учителем академик Крестоносцев. 

Павел Ивачев

Щиро кажучи, зрадів, коли на сайті Санкт-Петербурзької академії мис-
тецтв у біографічних довідках деяких її учнів натрапив на згадку про Зем-
ське рисувальне училище в Єлисаветграді. Знавці історії художнього життя 
нашого краю, напевне, здивуються й заперечать: такого закладу в місті не 
було. І справді, його офіційна назва – «Вечерние рисовальные и чертежные 
классы для вольноприходящих при Елисаветградском земском реальном 
училище». 

Назва, погодьтесь, доволі громіздка 
й водночас якась легковажна, що, як на 
мене, не відповідає суті цього унікального 
художнього закладу. Щоправда, й рису-
вальним училищем називати Вечірні ри-
сувальні класи в Єлисаветграді – явне пе-
ребільшення. Мені більше імпонує назва, 
яку вживали художники-передвижники, 
– Земська рисувальна школа в Єлисавет-
граді (ЗРШЄ), її й буду використовувати 
в подальшому. ЗРШЄ в 1880 році заснував 
у нашому місті відомий російський художник, академік портретного живо-
пису Санкт-Петербурзької академії мистецтв і талановитий педагог з оригі-
нальною методикою викладання та напрочуд прогресивним баченням ролі 
образотворчого мистецтва в громадському житті Петро Олександрович 
Крестоносцев (1837-1907).

Єлисаветградське земське 
реальне училище
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Земська рисувальна школа в Єлисаветграді: викладачі й учні

Сам фундатор називав своє дітище 
першою в Росії громадською школою 
мистецтв, оскільки безкоштовно навча-
тися в ній отримали можливість всі охо-
чі віком від 12 до 28 років, незалежно 
від статі й станової належності. На своє 
повне фінансування ВРК взяли Херсон-
ське губернське та Єлисаветградське 
повітове земства. Існувала Земська ри-
сувальна школа в Єлисаветграді з 1880 
до 1918 року, за цей час у ній навчалося 
близько трьох тисяч учнів. Завідувача-
ми ЗРШЄ, крім Петра Крестоносцева 
(з 1880 по 1892 рік), були ще двоє ху-

дожників і педагогів: Микола Нікольський (з 1892 по 1904 рік) і Феодосій 
Козачинський (з 1906 по 1918 рік), тобто кожен з них керував земською 
рисувальною школою 12 років, що й стало запорукою її успішної та стабіль-
ної діяльності.

Кожен із завідувачів не лише не руйнував зробленого попередниками, 
а й збагачував навчальний процес власними ідеями та методичними зна-
хідками. Головним завданням ЗРШЄ був передусім художньо-естетичний 
розвиток учнів міських навчальних закладів, робітників і ремісників. А от 
для охочих вступити до середніх і вищих художніх закладів щонеділі й у 
святкові дні протягом усіх трьох років навчання в ЗРШЄ проводилися уро-
ки живопису олійними й акварельними фарбами з оригіналів та з натури, 
які регулярно відвідували 12-15 осіб. 

Та все ж кількість вихованців ЗРШЄ, які стали видатними митцями 
(живописцями, графіками, архітекторами й скульпторами) України, Росії, 
Молдови, Франції, Німеччини, США та Ізраїлю, вражає. За моїми приблиз-
ними підрахунками їх не менше 40: Самійло Дудін (1863-1929), Олександр 
Вейзен (1863-?), Петро Ганський (1867-1942), Петро Федоровський (1864-
1944), Яків Паученко (1866-1914), Іван Олінський (1878-1962), Джон 
Венгер (1887-1976), Аббо Островський (1885-1963), Борис Межеровський 
(1876-1951), Ісидор Золотаревський (1885-1961), Захар Рибак (1897-1935), 
Олександр Осмьоркін (1892-1953), Петро Покаржевський (1889 – 1968), 
Амшей Нюренберг (1887-1979), Олександр Фойницький (1886-1973), 
Олександр Разумний (1891-1972), Йосип Константиновський (1892-1969), 
Георгій Бострем (1884-1977), Роман Гершаник (1898-1984) й інші. 

Сам фундатор художньої освіти в Єлисаветграді Петро Крестоносцев 
шкодував про те, що кращі учні ВРК щороку полишають місто, щоб всту-
пити до вищих художніх закладів у Петербурзі чи Москві. Цього б не відбу-

Заняття у Вечірніх 
Рисувальних Класах при 

Єлисаветградському земському 
реальному училищі. 

Фото кінця XIX – початку XX ст.
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валося, вважав він, якби в місті була заснована школа прикладних мистецтв 
або техно-художня школа «сообразно потребностям местности». Саме така 
школа, доводив Петро Олександрович, «будет образовывать мастеров, мо-
гущих стать во главе многих отраслей мануфактурной и ремесленной про-
мышленности, способна изменить в экономическом отношении к лучшему 
состояние целого края». 

Так сталося, що увагу дослідників привер-
тає передусім діяльність Феодосія Сафонови-
ча Козачинського (1864-1922) і його учнів, що 
стали відомими майстрами образотворчого 
мистецтва. Значно менше відомо, як не дивно, 
про учнів фундатора ЗРШЄ Петра Олексан-
дровича Крестоносцева. І вже зовсім не дослі-
джена діяльність третього завідувача ЗРШЄ 
Миколи Семеновича Нікольського, хоча вона 
також заслуговує поваги. 

Отже, художник і педагог М.С. Ніколь-
ський народився в 1864 році. Спочатку закін-
чив Тамбовську духовну семінарію. З 1885 по 
1892 рік навчався в Санкт-Петербурзькій ака-
демії мистецтв, спеціалізувався на батально-
му живописі. За успіхи в навчанні заохочувався медалями (у 1886 – друга 
срібна, у 1889 – перша срібна). Отримавши звання некласного художника, 
Нікольський закінчив також педагогічні курси при АМ, був стипендіатом 
Міністерства народної освіти. З 1892 по 1904 рік Микола Семенович пра-
цював у Єлисаветграді. Відразу після Крестоносцева він очолив Земську 
рисувальну школу. Найвідоміший його учень – художник й іконописець 
Георгій Бострем. Додатково в 1894 році Нікольський відкрив скульптур-
ні класи (ліплення з воску й глини) та класи розпису порцеляни і фаянсу 
(1896 рік), вів заняття також у класі моделювання. 45 робіт учнів ЗРШЄ 
експонувалися на Всеросійській виставці в Нижньому Новгороді (1896). 
Кращим учням ЗРШЄ Академія мистецтв вида-
вала свідоцтва на право викладання малювання 
в нижчих навчальних закладах. 

До 1903 року 8 випускників ЗРШЄ отримали 
від АМ звання вчителя малювання. Потім Ніколь-
ський жив у Петербурзі, сліди його губляться піс-
ля 1917 року. Ні зображення художника, ні його 
творів в Інтернеті виявити не вдалося, за одним 
винятком. На аукціоні Крісті в 2004 році була ви-
ставлена на продаж картина Миколи Нікольського 

Микола Нікольський.
«Козаки на привалі»

Яків Лучанський
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«Козаки на привалі» (розмір 121 см на 153 см), яку оцінили в суму від 50 до 
60 тисяч фунтів стерлінгів. Щоправда, охочих її купити тоді не виявилося.

Як відомо, учні ЗРШЄ, здобувши середню чи вищу освіту, ставали 
живописцями, графіками або архітекторами. А як же скульптурний клас 
Нікольського, невже він не підготував жодного майстра? Свого часу у зві-
ті Нікольського про стан вечірніх рисувальних і креслярських класів за 
1896/97 роки мою увагу привернула інформація: «Туда же (в Одесскую ри-
совальную школу) в отчетном году поступил… ученик нашего скульптур-
ного класса Лучанский, успевший в течение только одного года достаточно 
хорошо подготовиться». 

У звіті за 1897/98 рік читаємо: «Бывшие ученики вечерних рисоваль-
ных классов Бромберг и Лучанский, получившие достаточную подготовку 
здесь по скульптуре, теперь с большим успехом продолжают свое художе-
ственное образование в Одесской рисовальной школе на скульптурном 
отделе, где идут в числе первых». 

Про скульптора Бромберга майже нічого достеменно невідомо. Є, що-
правда, повідомлення в дореволюційній пресі часів російсько-японської 
війни про те, що «молодой скульптор Бромберг оканчивает в настоящее 
время посвященную Красному Кресту группу «Скорбящий мир – над геро-
ями войны». Втім, мова про «нашого» Бромберга чи якогось іншого (його 
ім’я не зазначено ні Крестоносцевим, ні авторами публікацій), встановити 
поки що не вдалося. 

Натомість про Якова Лучанського (1876-1978) нещодавно з’явилося 
вдосталь інформації в Інтернеті. Після закінчення Одеського художнього 
училища він у 1903 році для вдосконалення майстерності виїхав до Фран-
ції, де прожив 46 (!) років. Навчався в Національній школі витончених мис-
тецтв у Парижі в скульптора А. Мерсьє. 

Створював голови й фігури з дерева, теракоти, бронзи й мармуру. Ре-
гулярно виставлявся в салонах: Незалежних (з 1907), Тюїльрі (з 1923) 
й Осінньому (з 1936). Брав участь у виставці російського мистецтва в Лон-
доні (Whitechapel, 1921), виставці групи «Числа» в галереї L’Еpoque (1931). 
У 1928 році прислав чотири дерев’яні скульптури для російського відділу 
виставки сучасного французького мистецтва в Москві. У 1931-1932 рр. жив 
у Нью-Йорку, влаштовував виставки у своїй майстерні. У травні-червні 
1938 року організував ретроспективну виставку в Паризькій галереї Pierre, 
до якої був випущений каталог. Під час Другої світової війни ховався від 
нацистів на фермі на півдні Франції. 

У 1945 році роботи Лучанського були показані на виставці, організова-
ній комітетом «Франція – СРСР» у Парижі. У 1949 році після створення 
держави Ізраїль скульптор оселився в «Землі обітованій». Був холостяком, 
жив і працював у кібуці Гів’ат Бреннер. У своїй творчості дотримувався 
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класичної традиції. Мистецтвознавці підкреслюють, що, починаючи з «Мо-
лодої жінки» (1914) і закінчуючи «Спортсменкою» (1972), Лучанський 
прагнув втілити сучасну реальність в архітектонічно ясних узагальнених 
образах. 

У кращих творах («Гармоніст», 1914-20; «Очікування», 1937; «Молоч-
ник», 1914-1920; «Прокидається», 1937 й ін.) своєрідно втілений головний 
естетично-моральний ідеал художника – душевна гармонія як протидія 
руйнівним, деморалізувальним бурям сучасності. 

Лучанський – автор багатьох випромінюючих тепло портретів ізраїль-
ських громадських діячів (З. Шазар, 1950; Б. Кацнельсон, 1952; Т. Герцль – 
кілька версій; «Автопортрет», 1964 й ін.), рельєфів (наприклад, «Симфонія 
життя», 1959), анімалістичних робіт («Кінь», 1931; «Мул», 1954; «Поране-
ний лев», 1953 й ін.), а також творів у багатьох інших жанрах скульптури. 

Яків Лучанський – лауреат престижної премії імені Меїра Дізенгофа 
(засновника й першого мера Тель-Авіва) за видатні досягнення в галузі об-
разотворчого мистецтва. Ретроспективна виставка була влаштована в 1976 
році в Ізраїльському музеї з нагоди 100-річчя від дня народження скуль-
птора (до якого він не дожив лише два роки). Роботи Лучанського, крім 
Ізраїлю, зберігаються в музеях Парижа, Нью-Йорка й у багатьох приватних 
колекціях. Його статуї прикрашають парки в Гів’ат-Бреннері, Рамат Гані 
й Парижі. Так протягом життя Яків Лучанський примудрився стати «сво-
їм» у мистецтві відразу 4-х країн: України, Росії, Франції й Ізраїлю. 



202

ЗЕМСЬКА РИСУВАЛЬНА ШКОЛА 
В ЄЛИСАВЕТГРАДІ ТА ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ 

ПАТРІАРШИЙ СОБОР У НОВОЧЕРКАСЬКУ

Бывают странные сближения…
А.С. Пушкин

Здавалося б, що може бути спільного між на-
шим Єлисаветградом і містом Новочеркаськом – 
столицею донського козацтва? А коли конкретні-
ше, то що пов’язує Новочеркаський Вознесенський 
собор і Земську рисувальну школу в Єлисаветгра-
ді? А втім, такий зв’язок існує! 

У річних звітах Петра Крестоносцева про діяль-
ність ЗРШЄ згадуються прізвища його учнів, що 
вступили до Академії мистецтв на архітектурне від-
ділення, зокрема Євгена Гружевського й Олексан-
дра Антоновича Стаборовського. Учитель відзначає 
їх як кращих у рисуванні з оригіналів вугіллям й 
олівцем. До речі, в «Алфавитном списке землевла-
дельцев Александрийского уезда на 1896 год» зна-

читься дружина колезького секретаря Марія Семенівна Стаборовська. Пев-
но, це мати вихованця ЗРШЄ. Тривалий час дізнатися 
про те, як склалися творчі долі цих вихованців Кресто-
носцева, не вдавалося. Нині, завдяки знайомству з іс-
торією спорудження Новочеркаського Вознесенського 
собору, нарешті маємо про що розповісти. 

Отже, Олександр Антонович Стаборовський (1870 
– після 1934) навчався в Академії мистецтв з 1890 по 
1896 рік. У 1893 році був відзначений двома срібними 
медалями. У 1896 році отримав звання художника-
архітектора за «проєкт військово-історичного музею». 
З 1914 по 1918 рік Стаборовський працював архітектором Петроградського 
міського управління, редагував часопис «Архитектурно-художественный 
еженедельник», що видавався Товариством архітекторів-художників АМ. 

Серед небагатьох проєктів Стаборовського, втілених у життя в 
Санкт-Петербурзі, виділяється прибутковий будинок Ф.Ф. Утемана (1912-
1913) в неокласичному стилі.

Вознесенський
патріарший собор
у Новочеркаську

Олександр 
Стаборовський
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Ще один вихованець Крестоносцева, Євген Іванович Гружевський 
(1869 – після 1917) був учнем архітектурного відділення Академії мис-
тецтв з 1890 по 1896 рік (майстерня Леонтія Бенуа). За успіхи в навчанні 
заохочуваний медалями: у 1893 році – другою срібною, у 1894-му – першою 
срібною. 30 жовтня 1896 року удостоєний звання художника-архітектора за 
«проєкт виставкової зали». З 1897 року Гружевський був навіть пенсіоне-
ром АМ, тобто удосконалював свою майстерність за кордоном. 

До 1917 року Євген Іванович служив у канцелярії обер-прокурора 
Св. Синоду, був хранителем музею при Центральному училищі технічного 
рисування барона А.Л. Штігліца. Обраний членом Петербурзького това-
риства художників-архітекторів. Згодом 
розробляв деталі проєктів пам’яток Севас-
топольської оборони. Принагідно зазначи-
мо, що й рідний брат Євгена Гружевського 
Микола, з яким вони разом навчалися в 
Петра Крестоносцева в ЗШРЄ, також став 
зодчим. Професійну освіту здобув у Петер-
бурзькому інституті цивільних інженерів. 
Працював в Одесі на початку XX ст., слу-
жив архітектором при Одеській земській 
управі. За проєктами Миколи Гружевсько-
го в місті споруджено декілька цікавих будинків у неоренесансному стилі. 

Олександр Антонович Стаборовський і Євген Гружевський вступали 
разом до Академії мистецтв і закінчили її одночасно. Та, мабуть, найголов-
нішим їхнім досягненням слід вважати участь в оздобленні знаменитого 
Вознесенського собору в місті Новочеркаську Ростовської області. Це – го-
ловний храм Донського козацтва, що має, як й Успенський собор Москов-
ського Кремля, статус патріаршого собору Російської православної церкви. 
Будувався він загалом майже 100 років і вміщує 5 тисяч осіб, поступаючись 
за цим показником лише храму Христа Спасителя у Москві (10 тисяч) та 
Ісаакієвському собору в Санкт-Петербурзі (7 тисяч). 

У 1902 році був оголошений Всеросійський конкурс на краще живопис-
не оформлення третього варіанту Вознесенського собору в Новочеркаську. 
Дослідники історії храму зазначають: «Из нескольких, предложенных Свя-
тейшему Синоду проектов, победил проект № 2 с девизом “Кружок”, выпо-
лненный художниками Стаборовским и Гружевским из общества Русских 
художников». 

Для втілення в життя ескізу-проєкту Гружевського й Стаборовського 
в Петербурзі та Москві законтрактували велику групу художників (понад 
20). І тут мене чекала ще одна приємна несподіванка – серед них виявило-
ся двоє єлисаветградців: Феодосій Козачинський і Володимир Іващенко. 

Євген Гружевський. Проєкт дачі 
в Куоккала (Фінляндія). 1906
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Через декілька років після завершення роботи в Новочеркаському соборі 
вони приїдуть в Єлисаветград, щоб викладати в ЗРШЄ.

Ось що пишуть дослідники про роботу Козачинського: «На хорах, 
расположенных на втором этаже колокольни, вывешены картины исто-
рической живописи, которые отразили основные вехи становления и раз-
вития Донского казачества. Здесь расположена картина: “Сборы Ермака в 
поход на Сибирь в 1580 г. ” художника Ф.С. Казачинского…» 

Це означає, що робота єлисаветградця 
відкриває цю серію картин і є однією з кра-
щих. Про це говорить і путівник по експозиції 
Новочеркаського музею: «Картина из серии 
исторических полотен для Новочеркасского 
Вознесенского собора была написана Феодо-
сием Сафоновичем Козачинским (1864-1922) 
в год открытия на Соборной площади памят-
ника Ермаку. На тот момент художник жил 
в Петербурге, и размеры полотна оказались 
больше нужного. По этой причине оригинал 
картины ныне представлен в экспозиции му-
зея, а в соборе имеется ее уменьшенная копия. 

Ермак здесь, как и на памятнике, изобра-
жен в доспехах и шлеме, он руководит погруз-

кой и спуском казачьих стругов на воду. Сборы проходили в конце лета. Ря-
дом с Ермаком – купцы Строгановы, из владений которых начинался поход 
на Сибирь. Строгановы тут изображены несколько старше, чем в реально-
сти, а казачьи струги немного меньше, чем должны быть. При небольших 
условностях картина хорошо передает дух сборов в грандиозный поход, 
повлиявший на всю российскую историю. Музей по праву гордится этим 
замечательным произведением».

Цікаво, що на Першій міській художній виставці 1913 року в Єлисаветграді 
експонувалося 20 творів Козачинського і серед них – два ескізи: «Сборы Ер-
мака в Сибирь» і «Выступление казаков под Азовом». Очевидно, перший – це 
ескіз до згаданої картини в Новочеркаському Вознесенському соборі, а другий 
свідчить про те, що Феодосій Софонійович, певно, готував для нього ще одну 
картину з історії донського козацтва, яка чомусь не була втілена в життя. 

Один із кращих учнів Козачинського Петро Покаржевський згадує й 
інші роботи, бачені ним у майстерні вчителя. Особливо йому запам’ятались 
ескізи на історичні теми «Підкорення Казані Іваном Грозним», «Пугачов 
в Астрахані»; велика кількість пейзажів і портретів, серед яких виділявся 
майстерно написаний портрет міського голови Олександра Пашутіна. По-
каржевський також стверджує, що Козачинський розписав стіни Єлиса-
ветградського Покровського храму на Ковалівці «у нестеровській манері». 

Козачинський «Лаштування 
Єрмака до походу на Сибір 

у 1580 році»
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Земська рисувальна школа в Єлисаветграді та Вознесенський патріарший собор 

Однак, зауважує Покаржевський, у розписах Козачинського було багато 
свого, зовсім нового: всі його роботи були виконані в прозорих блакитну-
ватих тонах, що створювало враження чистоти і гармонійності його картин. 

Якщо про життя і творчість Козачинського ми дещо знаємо, то про його 
колегу Іващенка донедавна відомостей не мали жодних.

І ось, нарешті, хоч і вкрай скупі, вони з’явилися в мережі Інтернет. 
Народився Володимир Антонович у 1870 році. Закінчив спочатку Одеську 
рисувальну школу, а з 1891 по 1896 рік навчався в Академії мистецтв у са-
мого Іллі Рєпіна, як, до речі, й Козачинський. Отримував медалі: в 1891 році 
– другу срібну, в 1892-му – першу срібну, у 1893-му – другу і першу срібні. 
У 1897 році йому було надано звання художника за картину «З маскараду». 
У Єлисаветграді Іващенко спочатку викладав рисування і чистописання 
в приватній жіночій гімназії Єфимовської, а з 1906 року разом з Козачин-
ським у ЗШРЄ. Деяке уявлення про майстерність 
Володимира Антоновича можна скласти з вистав-
леного на продаж в Інтернеті «Жіночого портрету» 
(полотно, олія, розмір 74 х 55 см, стартова ціна 100 
тисяч рублів). Щоправда, слід врахувати, що пор-
трет написаний у 1893 році, у студентські роки. 

На превеликий жаль, крім самої згадки про 
участь Володимира Антоновича Івашенка в ху-
дожньому оформленні Новочеркаського храму, 
жодних подробиць. На вже згаданій Першій Єли-
саветградській художній виставці 1913 року (15-28 
квітня), як свідчить каталог виставки, були пред-
ставлені чотири твори Володимира Антоновича Іващенка, виконані в тех-
ніці пастелі: три жіночі портрети й натюрморт «Квіти». Коли й де помер 
Іващенко, залишається нез’ясованим. Після завершення оздоблювальних 
робіт у 1903 році чомусь лише 12 художників були нагороджені ордена-
ми. З наших земляків лише один був відзначений орденом Св. Станіслава 
ІІІ ступеня, його отримав Євген Гружевський. 

Багато років тому у своїй першій статті про діяльність Крестоносцева 
в Єлисаветграді я ризикнув зазначити, що його як фундатора художньої 
освіти в нашому місті можна поставити в один ряд з основоположником 
українського професійного театру Марком Кропивницьким, засновником 
знаменитої музичної школи Густавом Нейгаузом, зачинателем музейної 
справи Володимиром Ястребовим й іншими видатними єлисаветградцями. 
Яким же було моє здивування, коли цей вислів наші краєзнавці «приписа-
ли» художнику П. Івачову, який буцімто так висловився в листі до видат-
ного українського ученого-мовознавця О. Потебні від 12 грудня 1892 року, 
а відтак він почав тиражуватися. І хоча авторство я втратив, однак все ж 
приємно, що тебе цитують, бодай навіть у такій своєрідній формі. 

Володимир Іващенко.
«Жіночий портрет»
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ПЕТРО КРЕСТОНОСЦЕВ: 
ПОБАЧИТИ СЛІД ПЕРШОПРОХІДЦЯ

Дорога может быть проложена одним — 
Его забудут имя. 
А после сколько будет хожено 
И езжено по ней другими! 
Чем путь верней и несомненнее, 
Следов тем больше остается, – 
И тем труднее под наслоеньями 
Увидеть след первопроходца. 

Вадим Шефнер

Донедавна через кожні п’ять років Кіровоград-
ська дитяча художня школа (КДХШ) відзначала 
чергову річницю свого заснування. Я особисто ні-
чого не маю проти ювілеїв, тим паче заслужених. 
А КДХШ досягненнями своїх учнів на най-
престижніших всеукраїнських і міжнародних ви-
ставках дитячої творчості довела, що є однією з 
кращих в Україні. Все це так, все правда, але ж не 
в 1959 році народилася в нашому місті художня 
освіта для дітей, то чому вперто не бажаємо бачити 
слідів першопрохідця та його послідовників? 

Це тим більш дивно, що в обласному держархі-
ві можна виявити стільки документів і матеріалів, 

що для написання не однієї дисертації вистачить. Я маю на увазі діяльність 
засновника Вечірніх Рисувальних Класів (ВРК) при Єлисаветградсько-
му земському реальному училищі Петра Олександровича Крестоносцева 
(1837-1907). Цьогоріч виповнюється 140 років відтоді, як в Єлисаветграді 
з’явився унікальний заклад з підготовки майбутніх художників.

Восени 1879 року, за запрошенням директора училища Михайла Завад-
ського, у нашому місті оселився академік портретного живопису, таланови-
тий педагог Петро Крестоносцев. Надзвичайний інтерес викликає листу-
вання Завадського й Крестоносцева з елементами дискусії про роль і місце 
малювання в навчальному процесі. Крестоносцев переконаний: «...Рисова-
ние только тогда может идти удовлетворительно, когда оно будет поставле-
но относительно обязательности его в одинаковые с другими предметами 
условия. Дело заключается... во впечатлении, получаемом учениками от 

Петро Крестоносцев
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предмета, двойка по которому не мешает переходу из класса в класс». Ху-
дожник також зазначає, що його метод викладання передбачає виконання 
учнями домашніх завдань. 

Своєю чергою, Завадський повідомляє Крестоносцеву розподіл уроків 
малювання по класах у реальному училищі: 1-й клас – 4 уроки, 2-й – 6; 3-й 
– 7; 4-й – 3; 5-й і 6-й – по 2 уроки, 7-й клас – 1 урок. Вражаюче, чи не так, 
якщо порівнювати з місцем малювання в радянській школі! А ще ж тут не 
враховано уроки креслення! 

Ми ж бо, коли мова заходить про значення художнього виховання, по-
силаємося на досвід Японії, а тим часом згадати і нам є про що. Іще одна 
думка Крестоносцева заслуговує на повагу: «...Если я не получу от училища 
удобного для моих занятий помещения, то я буду поставлен в невозмож-
ность работать, а я того убеждения, что живым преподавателем я могу быть 
только до тех пор, пока я сам не перестану учиться – и производить!» 

Вечірні Рисувальні Класи для всіх охочих, незалежно від віку, статі й 
станової належності, – ця громіздка і не дуже вдала назва означала, що в 
Єлисаветграді відкрито громадську школу мистецтв. Навчання в ній було 
безплатним, утримувалися ВРК на кошти Єлисаветградського земства 
(1,5 тисячі рублів щорічно). Нічого подібного в провінційних містах Росій-
ської імперії не існувало: Київська й Харківська школи були приватними, 
а отже, брали плату за навчання. 

Крестоносцев вважав «прототипом» Єлисаветградських Рисувальних 
Класів засновану в 40-х роках ХIХ століття в Петербурзі «Рисовальную 
школу для вольноприходящих», що належала Імператорському товариству 
заохочення мистецтв і перебувала під особливим покровительством. За ко-
роткий час Крестоносцев домігся того, що ВРК мали обладнання, рівноцін-
не двом першим класам Академії мистецтв! 

24 листопада 1885 
року, відкриваючи черго-
вий конкурс робіт своїх 
вихованців, Петро Олек-
сандрович наголосив: 
«Вечерние наши классы... 
эстетически воспитывая 
учащихся, выполняют в 
настоящее время свою ду-
ховную миссию; миссию 
же экономическую они тог-
да будут выполнять, когда 
разовьются до состояния 
школы прикладных наук. 

П. Крестоносцев. «Портрети подружжя 
Купченків», фундаторів Знаменської церкви 

в Єлисветграді
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Тогда школа будет образовывать мастеров, могущих стать во главе многих 
отраслей мануфактурной и ремесленной промышленности. Учреждение 
техно-художественной школы, сообразно потребности местности, изменит 
к лучшему экономическое состояние целого края. Никакой тип школы не 
может дать в этом отношении столько благотворных результатов, как тех-
но-художественной».

А ви кажете – японці! Та наш Крестоносцев не гірше від них понад 140 
років тому розумів роль художнього виховання його вплив на економіку.

Завдяки Петрові Олександровичу, який дружив з багатьма відомими 
художниками, Єлисаветград почали регулярно відвідувати виставки Това-
риства передвижників. 1 жовтня 1884 року в місті створюється товариство 
шанувальників витончених мистецтв, яке влаштовувало благодійні вечори 
з метою надання матеріальної допомоги найбіднішим учням, що вступили 
до Академії мистецтв з Рисувальних Класів у Єлисаветграді. Уже за пер-
ших п’ять років існування ВРК через них пройшло 500 осіб, десятеро всту-
пили до АМ.

У Єлисаветграді Крестоносцев прожив майже тринадцять років, після 
чого за станом здоров’я пішов у відставку. А його дітище – ВРК – існуван-
ня не припинило, благополучно доживши до 1917 року. Ну, а потім відомо, 
що сталося: їх ліквідували разом з реальним училищем. Та вже в 1921 році 
художню студію при повітовому відділі народної освіти відкрив художник 
Семен Данишевський. Втім, не будемо втомлювати читачів розповіддю про 
інших попередників і предтеч КДХШ: своє завдання ми вбачали в тому, 
щоб нагадати про Першопрохідця. Бо ж прикро й несправедливо, коли, як 
влучно зауважив поет Вадим Шефнер: 

Созидатели забыты. 
Не внесли их в письмена, 
Лица вечной тьмой сокрыты, 
Неизвестны имена.

А тим часом КДХШ таки присвоїли ім’я, але не фундатора ВРК Петра 
Крестоносцева чи гідного продовжувача його справи Феодосія Козачин-
ського, а одного з учнів Козачинського – Олександра Осмьоркіна. 
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ФЕОДОСІЙ КОЗАЧИНСЬКИЙ: 
ТАЛАНОВИТИЙ, АЛЕ БЕЗТАЛАННИЙ.

НАЧЕРК ЖИТІЯ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО 
ХУДОЖНИКА

Із сумним повідомленням вийшла єлисавет-
градська газета «Червоний шлях» 12 липня 1922 
року: «На Петропавлівському кладовищі похова-
но художника-академіка Феодосія Сафоновича 
Козачинського». До наших днів дійшли чутки, що 
помер він від голоду, адже саме того року Єлиса-
ветградський повіт охопив перший у ХХ столітті 
голодомор. Сталося це буцімто після того, як син 
заховав від батька останній кусень хліба. 

Козачинський ніколи не приховував, що ди-
плома про закінчення Академії мистецтв він не 
має. Але таким уже великим був авторитет Коза-
чинського в Єлисаветграді як художника і педа-

гога, що вдячні єлисаветградці ще за життя звели його в ранг художника-
академіка. У своїх спогадах про Феодосія Сафоновича його учні, зокрема 
Петро Покаржевський та Олександр Семененко, висловлюють думку, що 
якби не родинні клопоти (11 дітей – то не жарт!), які примусили його осісти 
в провінції учителем малювання, то, потрапивши до Петербурга чи Москви, 
він опинився б там серед перших художників. 

Важким і тернистим був жит-
тєвий і творчий шлях цього май-
же невідомого за межами нашого 
краю митця. Та й посмертна доля 
прихильною до нього не вияви-
лась. Правду кажуть, якщо вже не 
щастить, то не щастить до кінця 
і навіть після нього. Всього 8 жи-
вописних творів Козачинського, 
можливо й далеко не кращих, ві-
домо сьогодні. Сім з них зберіга-
ються в обласному художньому 

Феодосій Козачинський

Рисунок Ф. Козачинського 
«Анакреонтичний пейзаж» до балету 

«Пробудження «Флори»
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музеї, ще одна картина – у приватному зібранні відомого кіровоградського 
підприємця і колекціонера О.М. Табалова. 

Пригадую, як відкрила для себе Козачинського, як щиро була захоплена 
його творами доктор мистецтвознавства Валентина Рубан, яка багато ро-
ків тому завітала до Кіровоградської картинної галереї. Аналізуючи твори 
Козачинського, вона у своїй ґрунтовній монографії «Український портрет-
ний живопис другої половини XIX – початку XX століття» (1986) пише: 
«Розкутою живописною манерою і потягом до поглибленої психологізації 
образу позначені нечисленні на сьогодні портрети Феодосія Козачинсько-
го. Він писав впевнено й темпераментно, створюючи ефектні поєднання 
з обмеженою, але гармонійною колірною гамою». 

Наведу іще одне спостереження маститого мистецтвознавця: «Якщо в 
пейзажних творах Козачинський виявляв чутливість до віянь сучасності і 
звертався до пленерних мотивів, то камерна композиція і густий пастозний 
живопис невеличких портретних полотен ("Голівка горбатої дівчинки" та 
"Гімназистка"), що будуються на холоднувато-стриманих чорно-бузкових, 
коричневато-вохристих тонах, позначені відчутною традиційністю – вони на-
слідують психологічні портрети другої половини XIX ст.». Таке розлоге ци-
тування, може, й подіяло на когось втомлююче, але воно цілком виправдане: 
адже означає входження нашого земляка в історію українського мистецтва. 

Протягом багатьох років збираючи архівні матеріали про Козачинсько-
го, насмілюсь зауважити: це тільки початок. Його життя і творчість заслу-
говують монографічного дослідження. Народився Феодосій Козачинський 
у 1864 році в селі Глодоси Новоукраїнського району в багатодітній сім’ї 

дячка. Пізніше Козачинський, переконуючи бать-
ків художньо обдарованих дітей у необхідності 
навчати їх далі, незважаючи на бідність, говорив: 
«Я син дячка. Батько не міг мені дати ніякої осві-
ти. Я – живий приклад того, як, не маючи ніяких 
коштів, можна вчитися і домогтися того, щоб стати 
художником». І все ж таки хоча б початкову освіту, 
як загальну, так і художню, аби стати професійним 
митцем, він мав десь отримати! Те, що Козачин-
ський не здобув середньої освіти, відомо; це вреш-
ті-решт і перешкодило йому закінчити Академію 
мистецтв. Він вступив до неї вільним слухачем, а 
от учнем, або, як іще казали, академістом так і не 
став, бо не мав достатньої підготовки, щоб успішно 

скласти іспити із загальноосвітніх дисциплін. 
Як свідчить його екзаменаційний лист (серпень 1882 року), Козачин-

ський отримав дві незадовільні оцінки з математики й словесності при 

Голівка горбатої 
дівчинки
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трьох задовільних із Закону Божого, церковної історії та загальної історії 
(після переекзаменування). Для вступу ж вимагалось отримати не менше 
3-х балів з кожного предмета. Ось вражаючий документ про умови життя і 
навчання вільного слухача Академії мистецтв Козачинського 1882-86 років: 
«25. XI. 1883 г. В управление Императорской Академии художеств. Про-
живающий в Васильевской части, І участка в здании Академии художеств 
вольнослушатель Императорской Академии художеств Феодосий Софо-
нов Козачинский обратился ко мне с просьбой о видаче ему свидетельства 
о бедности на предмет ходатайства об освобождении от плати за обучение 
в Академии художеств. Из собранных вследствие сего и представленных 
мне полицией сведений видно, что проситель 19 лет от роду, поведения и 
образа жизни хорошего, состояния у него, кроме необходимого носимого 
платья, другого никакого нет. Отец умер, имеет мать, находящуюся в бед-
ности, троих братьев и двух сестер (первые проживают в разных местах, 
а последние – одна замужем, другая живет при старшем брате); проситель 
обучается в Академии Художеств, занимается живописью, чем и существу-
ет и по-своему бедному положению действительно не может содержать 
себя собственными средствами. О вышеизложенном имею честь сообщить 
в Академию. За градоначальника помощник его (подпись)». 

«Свідоцтво про бідність», на підставі якого вручався безплатний квиток 
на відвідування класів, допомогло Козачинському п’ять років протрима-
тись. Так повторювалось із року в рік; клопотання художника й резолюція 
конференц-секретаря Академії: «Занимался прилежно, можно выдать би-
лет». За успіхи в рисувальних класах Радою Академії Козачинського було 
нагороджено трьома срібними заохочувальними медалями (двома малими 
й однією великою за етюд з натурника), а також удостоєно трьох похваль-
них відгуків. 

З 1887 року Козачинський вимушений був перервати навчання в Ака-
демії мистецтв. У ті тяжкі роки в пошуках заробітку він звернувся якось до 
найпопулярнішого часопису «Нива» – ілюстрованого щотижневика літе-
ратури, політики й сучасного життя, який заснував і видавав з 1870 року 
О.Ф. Маркс. Малюнки Козачинського сподобалися, і майже 20 років він 
співпрацював із цим виданням як художник-ілюстратор. Перший рисунок 
Козачинського «Гра в матку» з’явився в «Ниве» в 1889 році (№ 26). 

Якщо зазирнемо до «Систематического указателя литературного и 
художественного содержания журнала "Нива" за 30 лет» (Спб., 1902), то 
виявимо, що з 1889 по 1896 рік репродуковано 24 рисунки Козачинсько-
го. Якщо зібрати всі роботи Феодосія Софоновича, надруковані «Нивою», 
матимемо їх понад 40. А коли додамо сюди рисунки Козачинського, ви-
конані для часописів «Север», «Всемирная иллюстрация», «Ежегодник 
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императорских театров», «Живописное обозре-
ние» й інших, то отримаємо ще більш значну циф-
ру (їх, гадаю, не менше 150). 

Зокрема, на замовлення «Нивы» Козачин-
ський виконував рисунки найрізноманітнішої 
тематики: українські мотиви («Гопак – малоро-
сійський танець», «Катерина» Т. Шевченка), по-
бутові сценки («Багатий жених із купців», «Перед 
кондитерською», «Циганський табір на Кавказі»), 
на відзначення свят («Різдвяна ялинка у міській 
школі», «Торжество мира» – бал, влаштований в 
Імператорській Академії мистецтв), портрети істо-
ричних діячів («Єрмак»), ілюстрації до літератур-
них творів (до віршів І. Нікітіна, В. Жуковського, 
до повісті «Смерть Івана Ілліча» Л. Толстого, до 
«Мертвих душ» М. Гоголя, до поеми М. Лермонто-
ва «Тамбовська казначейша» та ін. 

У 1892 році Феодосій Сафонович виконав ілю-
страції до першого (!) в російській літературі фан-
тастичного роману «В океані зірок. Астрономічна 
одісея» письменника Ананія Лякіде.

А в 1902 році в Петербурзі світ побачила книжка популярної в ті часи 
дитячої письменниці й перекладача Ольги Рогової під назвою «Слепой 
Домрачей. Исторические рассказы для юношества из русской, турецкой и 
молдавской жизни. С рисунками Л. Бакста и Ф. Козачинского».

Коли в 1895 році власники «Нивы» вирішили видати як літературний 
додаток до часопису повне зібрання байок І.А. Крилова, то серед художни-
ків, залучених до його ілюстрування, виявився й Козачинський. Для першо-
го тому він виконав 11 ілюстрацій – більше від усіх. І вони – одні з кращих! 
Неабияким майстром-анімалістом, котрому вдається органічне поєднання 
зображень людей і тварин, постає Козачинський. Вражає його вміння на 

малому форматі подавати розгорнуті композиції 
з віртуозно розробленим пейзажним або інтер’єр-
ним тлом. Його ілюстрації до байок Крилова за ре-
тельністю та витонченістю виконання нагадують 
чорно-білі мініатюри. Безперечно, Козачинського 
як блискучого рисувальника ще належить гідно 
оцінити. Незаперечне одне, наприкінці XIX – по-
чатку XX століття Феодосій Сафонович був одним 
з кращих художників-ілюстраторів у російському 
мистецтві.

Ілюстрації до 
«Мертвих душ» 

М. Гоголя
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Однак матеріальне становище ху-
дожника через відсутність постійного за-
робітку покращилось ненабагато. На той 
час Козачинський, очевидно, уже завів 
сім’ю. І в 1892 році, доведений злиднями 
до відчаю, 28-річний Феодосій зверта-
ється до Академії мистецтв з проханням 
надати йому звання художника. «Пусть 
оно, – пише він, – облегчит и украсит 
мою тяжелую жизнь». Наступне клопо-

тання Козачинського, цього разу про видачу йому вчительського свідоцтва 
для викладання рисування в середніх навчальних закладах, закінчується на 
трагічній ноті: «Убедительно прошу не отказать в моей просьбе, ибо нахо-
жусь в ужасном положении». 

Рада Академії своєю постановою від 26 травня 1892 року задовольнила 
прохання Козачинського, але зазначила, що звання художника він не має. 
Треба сказати, що в Академії мистецтв і тут пішли назустріч Козачинсько-
му: зробили виняток, враховуючи його незаперечну обдарованість. Адже 
Феодосій Сафонович не закінчував трирічних Педагогічних курсів Ака-
демії мистецтв, які й давали право на викладання малювання в середніх 
навчальних закладах столиці.

7 липня 1892 року Козачинський востаннє звернувся до Академії мис-
тецтв з проханням «выдать мне свидетельство как рекомендацию о моих 
художественных познаниях и о моем умении вести класс чисто художе-
ственным путем для представления в Елисаветградское Земское Реальное 
училище, при котором имеется школа рисования, куда и требуется худож-
ник-учитель. Звание учителя рисования и черчения я имею от Академии». 
Тоді щось перешкодило Козачинському повернутися на батьківщину і за-
йняти місце засновника Вечірніх Рисувальних Класів при Єлисаветград-
ському земському реальному училищі П.О. Крестоносцева, який залишив 
наше місто. Якісь зрушення на краще, певно, відбулися (плідна співпраця з 
«Нивою» й іншими часописами чи щось інше?), інакше він не прожив би в 
Петербурзі ще 12 років. 

І справді, як стало відомо порівняно недавно, причина затриматися в 
столиці в Козачинського виявилася дуже поважною. Феодосія Сафонови-
ча запросили взяти участь в оздобленні Вознесенського собору в Новочер-
каську. Про це детальніше в одній із наступних статей.

Твори Козачинського, як видно з каталогів, експонувались на весняних 
виставках в Академії мистецтв 1900, 1902 та 1903 років і на виставці оригі-
нальних рисунків 1898 року. А дебютував Феодосій Сафонович на вистав-
ках 1890 року. На 18-й виставці Товариства передвижників експонувався 

Ілюстрації до байок Крилова
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його «Етюд», який включено до Ілюстрованого каталогу виставки, укладе-
ного й виданого відомим мистецтвознавцем Миколою Собком. Ця виставка 
ТПХВ, до речі, експонувалась у Єлисаветграді. 

Передвижники, слід віддати їм належне, вида-
вали велику кількість різної довідкової літератури. 
Видали вони «Адреси членів Товариства пересув-
них художніх виставок й експонентів». Завдяки 
цьому дізнаємось, де мешкав Козачинський у Пе-
тербурзі: «Васильєвський острів, 8 лінія, будинок 
59/23, кв. 162». 

У 1904 році Козачинський повертається додо-
му, працює вчителем рисування й креслення Єли-
саветградського земського реального училища, 
а з 1906 року очолює Вечірні Рисувальні Класи, 
які, попри свою назву, були справжньою школою 
мистецтв. Діяльність Козачинського на цій посаді 
знана добре. Його найвідоміші учні О. Осмьоркін, 
П. Покаржевський, З. Рибак, О. Фойницький та 
інші, як і він сам, стали не тільки чудовими живо-

писцями, а й визначними педагогами. Відвідував ВРК й один з найвидатні-
ших українських поетів ХХ століття Євген Мала-
нюк. Більше того, Феодосій Сафонович розгледів 
у своєму учневі неабиякий художній хист і радив 
присвятити себе малярству. 

Мешкав художник на Ковалівці за адресою: 
Покровський майдан, буд. Шатилової. 

І в Єлисаветграді, обтяжений сімейними кло-
потами, Козачинський, схоже, з боргів не вила-
зив, про що свідчить «Прошение преподавателя 
Ф.С. Козачинского от 28 августа 1914 года в прав-
ление ЕЗРУ»: «Ввиду болезни дочери моей, тре-
бующей долгого и упорного лечения, я, не имея на 
это средств, покорнейше прошу Правление учили-
ща видать мне ссуду в размере 300 рублей, како-
вую обязываюсь пополнять по 25 рублей в месяц». 

І таких прохань Козачинського в архіві реаль-
ного училища чимало. У 1913 році, будучи членом 
комітету з влаштування І Єлисаветградської художньої виставки, Феодо-
сій Сафонович експонував на ній 21 роботу: 1. «Портрет доньки»; 2. «Етюд 
старої»; 3. «Приготування Єрмака до походу в Сибір»; 4. «Околиця Пе-
тербурга»; 5. «Дитяча голівка» (пастель); 6. «Виступ козаків під Азовом»; 

Рисунок 
«У майстерні шевця». 

1892 рік

Картина 
Козачинського

«Хазяїн». 1899 рік
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7. «Портрет»; 8. «За уроком» (пастель); 9. «На етюди» (карикатура); 
10. «У садку»; 14. «Портрет А. Н. К»; 15. «Портрет»; 16. «Гімназистка» (етюд); 
17. «Біля книжкової шафи»; 18. «Профіль»; 19. «Рисунок олівцем»; 
20. «Малорос»; 21. «Діти». Висловлю здогад, що три з названих тут робіт – 
«У садку», «Квіти» й «Гімназистка» – зберігаються в нашому музеї. Доля 
інших – невідома. Оце і вся відома сьогодні живописна спадщина Козачин-
ського. Інформація про те, у яких іще музеях, крім, звісно, нашого, зберіга-
ються твори Козачинського, відсутня. 

Щоправда, в Інтернеті нещодавно натрапив на одну картину й рисунок 
Феодосія Сафоновича. Вони були представлені на аукціонах. Назва гумо-
ристично-сатиричної картини (полотно, олія) – «Хазяїн», написана вона 
в 1899 році в Новоукраїнці (як свідчить напис автора на звороті полотна), 
розмір 70 см на 40 см, орієнтовна ціна від 15 до 20 тисяч доларів. Рису-
нок «У майстерні шевця», виконаний у 1892 році (розмір 19 см на 9,5 см) 
на папері в змішаній техніці (олівець, туш, перо, білила) був проданий 
за 25 тисяч російських рублів.

Цікаво, що невеличка картина «Куточок саду» потрапила до картинної 
галереї від добре нині знаного після вилучення його «скарбів» колекціо-
нера О.Б. Ільїна. Буваючи в картинній галереї, Олександр Борисович не 
втомлювався нагадувати, що це «його річ», яку він надав на тимчасове ко-
ристування для експонування на виставці, а краєзнавчий музей, мовляв, її 
так і не повернув, то нехай це буде його подарунок. Проте, знаючи вдачу 
Ільїна, у такий благородний жест з його боку вірилось не дуже. Залиши-
лось нез’ясованим, що в краєзнавчому музеї він вподобав взамін картини 
Козачинського. 
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А от «Портрет гімназистки» – шедевр Феодосія Сафоновича – авторо-
ві цих рядків (тоді старшому науковому співробітнику картинної галереї) 
вдалося придбати в 1978 році за 300 радянських карбованців у мешканки 
Кіровограда М.О. Чвалинської після того, як вона отримала дозвіл на ви-
їзд до Польщі. Зупинимося детальніше на цій дивовижній картині. Не ви-
ключено, що під час роботи над нею Козачинський перебував під сильним 
враженням від знаменитої «Курсистки» передвижника М.О. Ярошенка, 
в образі якої органічно поєднано вольове начало з чарівною жіночністю. 

Проте ми відчуваємо лише зовнішню близкість 
цих картин, оскільки Козачинському вдалося напов-
нити притаманний для передвижників образ молодої 
дівчини оригінальним звучанням. Йому пощасти-
ло досягти виняткової безпосередності й невиму-
шеності. В основу роботи над образом лягло перше 
враження, яке й допомогло художнику створити на-
прочуд насичений психологічними нюансами образ 
красуні-гімназистки. Зустріч художника і його мо-
делі, внаслідок чого відбулося народження картини, 
я уявляю так. Певно, це сталося випадково.

 ...Осіннього тьмяного ранку, пустотливо підстрибуючи, поспішала в 
гімназію напрочуд вродлива дівчина. І саме в цю пору, коли сонне місто 
тільки прокидалось, а тиша й спокій у природі дарували зосередженість 
і наснагу, особливо любив працювати в сквері Козачинський. Він мимоволі 
замилувався юним створінням. Погляд, яким воно обпекло його у відповідь 
на неприховане захоплення й надмірну цікавість до своєї особи, глибоко 
вразив Феодосія Сафоновича. І він попросив дівчину зупинитись на де-
кілька хвилин, щоб відтворити на полотні те, що його вразило. 

Схоже, художнику вистачило одного сеансу з натури, а далі він уже від-
шліфовував етюд у майстерні. Композиційно картина настільки вдало вико-
нана, що ми майже фізично відчуваємо присутність ще однієї людини, на яку, 
власне, і звернений погляд дівчини, який і притягує, немов магніт, і відштов-
хує водночас. Це той погляд, у якому віддзеркалюються «душі мінливої при-
кмети» – дивний, тривожний, хвилюючий. Ці ледь вловимі відтінки на якусь 
мить навіть спотворюють гарне обличчя. Таке враження очевидно виникає 
через надмірно скошені вправо очі. Та й саме тло картини виглядає похму-
ро. Побудоване на поєднанні темних фіолетових, коричневих, чорних тонів, 

Портрет 
гімназистки. 1910 р.
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воно сприймається як якесь хворобливе марево, у 
глибині якого – розпливчасті контури по-осінньо-
му сумних дерев. Прив’янення природи підкреслює, 
робить особливо виразною квітучу юність дівчини. 
До болю загострює цей контраст і змушує в образі 
дівчини шукати трагічні прикмети. 

Власниця картини розповіла, що дівчина-гім-
назистка – це її двоюрідна сестра Тамара Голов-
ченко. Портрет було написано в 1910 році, а всього 
через 4 роки вона – перша красуня Єлисаветграда 
– несподівано померла від туберкульозу. Їй тоді 
ледве виповнилось 20 років. Чи є якийсь зв’язок 
між трагічною долею дівчини та її зображенням? 
Швидше за все, у портреті відбилося оте рідкісне і, 
можливо, навіть самим художником не усвідомле-
не трагічне передчуття. Цим даром передбачення 
природа наділяє мало кого з художників-портретистів. 

Та хоч як там було насправді, але давно немає серед живих зображеної 
на картині дівчини. Однак майстерність і натхнення художника зробили 
чудо. В одну мить, з останнім дотиком пензля безжалісний час зупинився, 
смерть пройшла повз дівчину, і вона залишилась жити вічно. Від того ж 
Ільїна й міського архітектора А. Сидоренка (нині також покійного) дово-
дилося чути, що в будинку Паученка, в якому розміщено музей Осмьоркі-
на, висів великий портрет Тараса Шевченка, виконаний Козачинським на 
замовлення Паученка. Відомо також, що твори Козачинського були в кар-
тинній галереї О.П. Русова, якого називають «українським Третяковим» 
в Одесі. Один з кращих учнів Феодосія Сафоновича Покаржевський згадує 
й інші роботи, бачені ним у майстерні вчителя. Особливо йому запам’ята-
лись ескізи на історичні теми «Підкорення Казані Іваном Грозним», «Пуга-
чов в Астрахані»; велика кількість пейзажів і портретів, серед яких виділяв-
ся майстерно написаний портрет міського голови Олександра Пашутіна. 

Покаржевський також стверджує, що Козачинський розписав стіни 
Єлисаветградського собору «у нестеровській манері». Однак, зазначає По-
каржевський, у розписах Козачинського було багато свого, зовсім нового: 
всі його роботи були виконані в прозорих блакитнуватих тонах, що створю-
вало враження чистоти й гармонійності його картин, а також посилювало 
їхню монументальність. 

Свого часу наш відомий краєзнавець у Москві В.В. Петраков звернув 
мою увагу на один цікавий документ, що потрапив йому до рук – акт рес-
таврації 1979 року ікони ХVIII ст. «Пророки Захарія, Іаков і Моїсей», що 
зберігається в Києво-Печерській лаврі. На зворотній стороні ікони рестав-

Микола Ярошенко. 
«Курсистка»
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ратор виявив напис олійними фарбами: «Эти образа поновлены альфрей-
щиками Феодосием Козачинским и Иваном Капустиным, 1879 года июля 
1-го окончены». Нагадаємо, що альфрейщик – це фахівець з альфрейного 
розпису. Технікою альфреско називають живопис водяними фарбами на 
сирій штукатурці, який використовувався для оздоблення храмів. Якщо 
це наш Козачинський, то те, чого він навчився в якій-небудь іконописній 
майстерні Києво-Печерської лаври, знадобилось йому згодом в Єлисавет-
граді. У нашому держархіві зберігається ще один цікавий документ, з якого 
випливає, що Козачинський був одним з фундаторів картинної галереї в 
Єлисаветграді, її першим завідувачем: 

«Дворец науки и искусства. 21.VII.1921 г. Уполитпросвету. Прошу наз-
начить Козачинского-старшего на временную должность руководителя 
художественной части музея по отделу изобразительных искусств. Он бу-
дет являться три раза в неделю: воскрeсенье, вторник и четверг, по 2 часа 
отдавая музею. Нам необходимо составлять каталог и отбирать ценности 
в учреждениях, для чего требуется художник, на которого мы можем рас-
считывать в определенные дни и часы наверняка. Заведующий: Пашков-
ский». Резолюція – «зарахувати». 

Чому Козачинський-старший? Річ у тім, що син Козачинського Ігор 
теж був художником і, своєю чергою, виступив як один із засновників жи-
вописно-художньої майстерні «Мистецтво» (1919) у Єлисаветграді, якою 
керував відомий живописець Семен Ісаакович Данишевський (1870-1944). 

Ігор Козачинський, або, як його називали, Козачинський-молодший 
обіймав посаду інструктора в майстерні Данишевського. Як склалась його 
подальша доля, яким він був художником, невідомо. На І Єлисаветград-
ській виставці 1913 року експоновано дві роботи Ігоря Козачинського: 
автопортрет і натюрморт. 

Дочка художника Ніна Феодосіївна Козачинська закінчила Єлисаветград-
ську громадську жіночу гімназію, у 1918 році намагалась влаштуватися вчи-
телькою в 2-гу Кущівську школу. Мешкала разом з батьками за тією ж адре-
сою: Покровський майдан, буд. Шатилової. Що було з нею далі, не з’ясовано. 
Також жодних відомостей не маємо про інших членів цієї великої родини. 

...Очевидно, якби по-іншому склалась доля, якби поталанило, Феодосій 
Сафонович міг би розраховувати на значно більше в житті й творчості, ніж 
скромна посада вчителя в провінційному Єлисаветграді. І мали б ми тоді 
іще одного відомого, а може й знаменитого художника-земляка в... росій-
ському мистецтві. Важко уявити, що було б, коли б усі талановиті митці за-
лишались у столицях, не повертались у рідні краї. Мистецтво просто втра-
тило б своє коріння, життєдайні джерела для існування й розвитку! Хай 
же будуть благословенні всі, хто подібно до Козачинського, «застрягли» 
в провінції і так багато для неї зробили.
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СЕМЕН ДАНИШЕВСЬКИЙ: З ПАРИЖА – 
В ЄЛИСАВЕТГРАД

В імперії тоталітарного кічу відповіді 
підготовлені заздалегідь і виключають 
будь-яке запитання. Із цього випливає, 
що справжнім противником тоталі-
тарного кічу є людина, яка ставить за-
питання. Запитання, як ніж, розрізає 
полотно намальованої декорації...

Мілан Кундера

Коли досліджуєш життя і творчість художників, 
яких доля закинула до Єлисаветграда, охоплює 

печаль. Після смерті або від’їзду немов якийсь зло-
вмисник ретельно стирає сліди їхнього перебування: 
їх забувають люди, зникають їхні картини, майже не 
залишається документів. Як не прикро, але назвати 

наше місто щасливим для митців ніяк не можна.

Та чи й існують такі міста на світі взагалі?! Зга-
даймо хоча б трагічні постаті фундатора художньої 
освіти в Єлисаветграді (засновника Вечірніх Рису-
вальних Класів при Єлисаветградському земському 
реальному училищі) Петра Крестоносцева й гідних 

продовжувачів його справи Миколу Нікольського та Феодосія Козачин-
ського. Не набагато краще склалась доля ще одного визначного художника 
і педагога нашого міста – Семена Ісааковича Данишевського.

Народився він у 1870 році в м. Вільно, помер у 1944 році в Сухумі. Біль-
ша частина його життя минула в Єлисаветграді (1912-1938).

Данишевський здобув вражаючу художню освіту. Спочатку (1897-99) 
навчався в Петербурзі, в Рисувальній школі Товариства заохочення мис-
тецтв, у відомого художника й педагога Я. Ціонглинського, а потім (до 
1900) був учнем самого І. Рєпіна в школі мистецтв княгині-меценатки 
М. Тенішевої в її маєтку «Талашкіно». 

Після цього Данишевський їде до мистецької столиці світу, Парижа, де 
й удосконалює свою майстерність у прославленій Академії мистецтв Жу-
льєна (1900-1905) під керівництвом знаменитого професора Жана-Поля 
Лоранса. Привертає увагу те, що досить пізно (у 27 років!) Данишевський 

Семен 
Данишевський.

1913 рік
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вирішив повністю присвятити себе мистецтву, і тіль-
ки в 35 стає професійним художником. 

Він виставляв свої картини на відомих паризь-
ких виставках (салонах) і серед тисяч тамтешніх ху-
дожників не залишився непоміченим критикою та 
публікою. Про його твори принаймні двічі (у 1904 й 
1908) схвально писали у французькій пресі провідні 
художні критики Роже Маркс, Мілле і Сараде. У Па-
рижі восени 1906 року Семен Ісаакович на виставці 
російського мистецтва з колекції С.П. Дягілєва в Ро-
сійському клубі художників познайомився з відомим 

поетом Миколою Гумільовим. У того виникла ідея видання у Франції ху-
дожньо-літературного журналу «Сириус», і він запросив Данишевського до 
співпраці (у 1907 році вийшло три номери часопису). Для першого номера 
часопису Семен Ісаакович виконав рисунок «Куточок Парижа». 

У Парижі Данишевський прожив понад 12 років, а потім опинився в 
«маленькому Парижі» – нашому Єлисаветграді. Запросили його до міста 
друзі, єлисаветградські художники А. Нюренберг й І. Золотаревський, з 
якими він познайомився у французькій столиці. Не зайве згадати, що при-
ятель Семена Данишевського, Амшей Нюренберг, став згодом тестем та-
лановитого російського прозаїка Юрія Трифонова, прототипом багатьох 
персонажів його творів. 

Трифонов розповідав, що якось, будучи в Парижі, він на прохання тестя 
розшукував Марка Шагала й ще одного маловідомого художника-аніма-
ліста, з якими той дружив у Парижі, щоб передати їм привіт: «...Анімаліст 
виявився дуже старим, товариським, милим і спокійним. Говорили про ху-
дожників, з якими він починав. Він сказав: «Марку (тобто Шагалу – В.Б.) 
пощастило. Художник він непоганий, особливо синій колір у нього вдалий. 
Але загалом поталанило...»

Дійсно, хто з художників не мріяв побувати в Парижі? Багатьом це вда-
валося, однак підкорити своїм мистецтвом столицю світу таланило одини-
цям, як-от нашому землякові І. Похитонову. Всі інші змушені були повер-
татись додому. 

Невдовзі після прибуття до Єлисаветграда в газеті «Голос Юга» з’яви-
лось оголошення:

«Художник С.И. Данишевский, окончивший парижскую Академию худо-
жеств и выставлявший в парижском салоне свои работы, дает уроки живо-
писи и рисования».

Семен Ісаакович відразу ж опинився в центрі місцевого художнього 
життя. Данишевського включили в оргкомітет з влаштування І Єлисавет-
градської художньої виставки 1913 року. На ній експонувалося 17 творів 
«художника з Парижа» майже всіх жанрів: пейзажі, портрети, натюрморти, 

Обкладинка 
журналу «Сириус»
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побутові сцени. Три картини Данишевського – «Сад», «Порт у Бретані» й 
«Червону парасольку» – ще до виставки придбав для свого зібрання редак-
тор «Голоса Юга» Д. Горшков. Судячи з назв творів – «В околицях Фон-
тенебло», «Паводок у Парижі в 1910 році», «Мальовничі враження (Бре-
тань)», «Захід на околиці Парижа», «Поблизу Фонтенебло» і т. п. – всі вони 
були виконані у Франції.

Провідний художній критик того часу Сергій Глаголь, який прибув зі 
столиці на запрошення єлисаветградців, у своїй статті «Про новітні течії у 
живописі» в газеті «Голос Юга» й публічних лекціях зазначив, що виставка 
в Єлисаветграді вийшла набагато цікавішою, ніж у Ростові-на-Дону. Яскра-
вим представником новітніх течій у живописі С. Глаголь, як легко здога-
датись, назвав недавнього парижанина Семена Данишевського, особливо 
виділивши його картину «Сад».

Куди поділись ці й інші твори Данишевського з міста згодом, встано-
вити не вдалося. 26 років життя в Єлисаветграді, і тільки одна картина Да-
нишевського збереглася. Неймовірно, але факт! Та й з нею трапилась лиха 
пригода – її приписали іншому художникові.

Свого часу, працюючи у фондах обласного краєзнавчого музею, автор 
цих рядків натрапив на «Портрет П.3. Рябкова» – відомого єлисаветград-
ського громадського й культурного діяча. Згідно з музейною документа-
цією, автором картини був якийсь «Данилевський».

Приблизно тоді ж до Кіровограда в пошуках матеріалів для своєї моногра-
фії про український портретний живопис другої половини XIX – початку XX 
століття завітала відома мистецтвознавиця з Києва – Валентина Рубан. «Пор-
трет Рябкова» її зацікавив. Оскільки авторський підпис на картині був нечіт-
кий, а вона знала про існування харківського художника Андрія Данилевсько-
го й навіть не чула про єлисаветградського живописця Семена Данишевського 
(прізвища різнить лише одна літера), то, довірившись музейній документації, 
автором «Портрета Рябкова» визнала Андрія Данилевського. Ця прикра по-
милка потрапила на сторінки її книжки, яка побачила світ у 1986 році.

Надто дивуватися з цього приводу не слід. З українського мистецтво-
знавства випала переважна більшість художників нашого краю. Ні в «Слов-
нику художників України» (К., 1972), ні у виданому вже в новітні часи 
довіднику «Митці України» Семен Данишевський не згадується.

Однак окрема стаття присвячена йому в «Биобиблиографическом сло-
варе «Художники народов СРСР», що був виданий у Москві. Та й тут є 
ряд суттєвих неточностей і помилок. Чого варте лише твердження, що Да-
нишевський з 1918 по 1938 рік викладав у Кіровоградському художньому 
училищі! Не було такого закладу в місті; існували художня студія, школа 
й технікум. Подив викликає й те, що, подаючи перелік основних творів 
Данишевського, не зазначається, де вони зберігаються, у яких музеях.
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А втім, якби не деякі архівні матеріали перших післяреволюційних років, 
на які натрапив автор цих рядків, то Семен Данишевський, напевне, ще довго за-
лишався б Андрієм Данилевським. Взагалі, історія художнього життя міста 20-
30-х років не досліджувалась і є, якщо хочете, суцільною «білою плямою». Тим 
приємніше виявити на ній неординарну особистість Семена Данишевського.

Ще декілька років тому я беззастережно написав би, що він належить до 
художників, які всім серцем прийняли більшовицьку революцію й вірно їй 
служили. Так суто зовнішньо це й виглядає: Данишевський не емігрував, 
не був розстріляний ні білими, ні червоними, не був репресований пізніше, 
і немає підстав вважати, що він перебував у «внутрішній еміграції». 

У книжці спогадів «Харків, Харків...» єлисаветградець Олександр Се-
мененко, розповідаючи про свої зустрічі з поетом Миколою Вороним і про 
його переклад українською мовою «Інтернаціоналу», мимохідь зазначає: 
«Я знав французький текст іще в 1920 році – мене навчив художник С.І. Дани-
шевський в Єлисаветграді, завіз він його аж туди з Парижа».

Про більшовиків не скажеш, що вони кинули митців напризволяще. 
Вірні ленінці, як відомо, дуже полюбляли різноманітні скорочення, зокре-
ма й словесні – абревіатури, аніскільки не замислюючись над тим, як вони 
можуть сприйматися.

Чого вартий такий, наприклад, перл як «рабис» – «работник исскус-
ства», як комуністи називали діячів мистецтва. Цікава картина виходить: 
одні громадяни Країни Рад старанно виводили перші в житті слова «Мы 
– не рабы, рабы – не мы», інших, надто грамотних, перетворювали на «раби-
сов». А знаєте, що таке «Всерабис»? – «Всероссийский профессиональный 
союз работников искусств». 

Донедавна в нашому місті існувало об’єднання місцевих художників під 
назвою «Кіровоградські художньо-виробничі майстерні Художнього фон-
ду України». Досі ніхто, здається, не заглиблювався в історію виникнення 
цієї організації. А тим часом якраз Семен Данишевський стояв біля витоків 
місцевих художніх об’єднань радянської доби. Ось, на мій погляд, преціка-
вий архівний документ:

«Комитет по борьбе с безработицей. № 112. 24 февраля 1919 года. В Елиса-
ветградскую Городскую Управу. С 19 февраля с. г. Комитетом открыта живо-
писно-художественная мастерская под названием "Искусство". Мастерская 
принимает всевозможные заказы, как-то: вывески, реклама, плакаты, худо-
жественные портреты, картины, театральные декорации и надписи на раз-
личных материалах. Комитет просит имеющиеся работы направлять в мас-
терскую (Б.-Перспективная, пассаж Пашутина) и путем заказов поддержать 
начинания Комитета».

Символічно, що оригінальний універмаг «Пассаж», або, як його нази-
вали в Єлисаветграді, «Пасаж Пашутіна» (відкритий у 1908 році) – чудова 
пам’ятка архітектури, в якій тривалий час розміщувався магазин «Одяг», 
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а в 50-60-ті роки – місцева Художня артіль – передано обласному худож-
ньому музею. У 1919 році намір якось об’єднати художників Єлисаветгра-
да, певно, успіху не мав, оскільки остаточну перемогу радянська влада ще 
не здобула. До цієї ідеї повернулись через два роки:

«11 апреля 1921 г. при отделе искусств "Худпропа" 
открыта художественная мастерская (бывший мага-
зин Альшвапа, Дворцовая ул.). Всех художников-про-
фессионалов прошу зарегистрироваться в мастерской. 
Помощником заведующего мастерской Семена Дани-
шевского назначен Игорь Козачинский (син відомого 
єлисаветградського художника Феодосія Козачинсько-
го – В.Б.). С 12 апреля 1921 года художественная мас-
терская считается открытой и приступила к работе.

Зав. секцией “ИзО” Добровольский».
Крім того, Данишевському доручалось перевез-

ти з Фірсовської школи необхідне для художньої майстерні обладнання: 
шафи, столи, стільці, мольберти, пристрій для розтирання фарб тощо. Він 
був членом комісії з розбирання в центральній бібліотеці творів образот-
ворчого мистецтва для закладів наросвіти. 

У 1922 році Данишевський очолив художню студію, яку відкрили в 
Палаці науки й мистецтва в приміщенні колишнього земського реального 
училища після його закриття разом зі славнозвісними Вечірніми Рису-
вальними Класами. Мешкав він за такою адресою: вул. Вокзальна, будинок 
Рябкова. Так-так, того самого Павла Захаровича Рябкова, який завідував 
історико-археологічним музеєм і картинною галереєю, які гучно назвали 
«Палацом науки й мистецтва». Очевидно, що саме тоді Семен Ісаакович 
і написав портрет Рябкова. 

Мистецтвознавець Валентина Рубан, яка хоч і приписала цей портрет 
іншому художнику, досить високої думки про нього: «Поясне зображення 
літнього чоловіка з уважним червонуватим обличчям, обрамлене широкими 
сивими бакенбардами, вусами й сивою бородою, за живописом нагадує ранні 
темпераментні портрети Миколи Ге. Експресія і внутрішня напруга зумовлені 
контрастом темного погруддя і світлого сірого тла, динамічним моделюван-
ням обличчя, умовно, але виразно осяяного розсіяним світлом».

Портрет Рябкова – певно, одне із небагатьох «світських» зображень, 
над яким Данишевський працював із задоволенням. Бо ж йому й іншим 
«рабісам» очолюваної ним художньої майстерні доводилося писати портре-
ти вождів, земних небожителів.

Ось типове замовлення:
«В секцию “ИзО”. Худпроп Уполитпросвета предлагает вам изготовить 

плакаты и портреты Ленина, Троцкого, Шевченко в двух комплектах для 
Оситняжского волостного наробраза».

Портрет 
П.З. Рябкова



224224

Семен Данишевський: з Парижа – в Єлисаветград

А ми сьогодні обурюємось і дивуємось, чому комуністи так полюбляють 
збиратися біля пам’ятника Кобзареві. Вони звикли вважати Тараса Григо-
ровича своєю людиною. Портрет Шевченка разом із зображеннями Леніна, 
Троцького й Зінов’єва висів навіть у Єлисаветградському концтаборі 1920-
1922 років. Відділ воєнно-революційного трибуналу армії при 52 стрілець-
кій дивізії надіслав до художньої майстерні депешу такого змісту:

«Прошу заготовить для Отдела в наикратчайший срок 10 портретов вож-
дей революции, 50 плакатов и 50 лозунгов разного содержания...» Мовляв, самі 
знаєте, кого, що і як слід малювати. Замість того, щоб порадіти наданій «сво-
боді творчості», «рабисы» зажадали уточнення: «Ревтрибу-52 див. Для выпол-
нения вашего заказа необходимо: 1) указать, какие персонально портреты вы 
желаете; 2) темы плакатов и их количество; 3) содержание лозунгов, хотя бы 
в общих чертах».

«Рабісів» можна зрозуміти. Не догодиш ревтрибуналу, суд буде швид-
кий і суворий. Мабуть, тільки викладаючи в художній студії, Данишев-
ський теплів душею.

18 серпня 1921 року була влаштована перша виставка робіт художньої 
студії. Відгук на неї в місцевій газеті «Известия» вийшов під заголовком 
«До виставки робіт художньої академії». Рецензія в цілому позитивна. Як 
кращі учні згадуються Безсмертний, Поляков, Федоровський, Литвин, 
Банчальтер й інші. А закінчується розповідь про виставку так: «Незважа-
ючи на недоліки (відсутність пролетарських тем, матеріалів), результати 
роботи академії впродовж 4-х місяців – задовільні».

Потім Семен Ісаакович 
уже в Зінов’євську (середина 
20-х років ХХ ст.) викладав 
спочатку в художньо-про-
мисловій школі, пізніше – 
у Зінов’євському художньому 
технікумі, який готував учи-
телів малювання для почат-
кових шкіл. 

Діяльність цих закла-
дів поки що не досліджува-

лась зовсім. А тим часом відомо, що учнями Данишевського були видатні 
українські митці ХХ століття, лауреати Державної премії УРСР імені Т.Г. 
Шевченка Михайло Божій (1911-1990) і Григорій Синиця (1908-1996). До 
того ж Божій був дійсним членом Академії мистецтв СРСР, народним ху-
дожником СРСР, а Синиця – заслуженим художником України. У фондах 
художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна зберігається фотознімок 
1930 року, на якому Семен Ісаакович (сидить в центрі) представлений серед 

Михайло Божій Григорій Синиця
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своїх вихованців, учнів Зінов’єв-
ської художньо-промислової школи 
(поруч з ним – ліворуч – юний Григорій 
Синиця). 

Можна здогадуватися, що Да-
нишевський був людиною обереж-
ною, добрим виконавцем, який во-
лів жити без запитань, небезпечних 
для життя. Але недопитливий ми-
тець перестає бути творцем. Очевидно, усвідомлюючи це, Данишевський 
у 1938 році після закриття Зінов’євського художнього технікуму робить ще 
одну кардинальну спробу якось змінити своє життя. Художник, якому ви-
повнилося 68 років, переїжджає в Сухумі. 

Шість років в Абхазії виявились напрочуд плід-
ними. В «Очерках истории Абхазской АССР» (1964) 
читаємо: «В 20-30-х годах большую творческую и педа-
гогическую работу вел художник А. Бухов. В те же годы 
плодотворно работали С.И. Данишевский, О.А. Сегель, 
Л.Н. Невский и др. В 1935 году художники Абхазии от-
крыли в Сухуми двухгодичную школу, которая в 1937 
году реорганизуется в 5-годичное художественное учи-
лище». Одним з фундаторів цього навчального закла-
ду вважається Семен Данишевський. Таке враження, 
що в Абхазії в нього – людини досить-таки похилого 
віку – відкривається друге творче дихання. Він ви-
конує «Абхазький пейзаж» (1939), «Бзибське шосе 

(Абхазія, 1939)», види Кавказу (1940-ві роки).
...Дуже не хотілося б розповідь про Данишевського закінчувати на сумній 

ноті. І життя таки подарувало оптимістичну розв’язку.
Дізнавшись, що кіровоградська художниця й педагог Ірина Зантарія за-

кінчила Сухумське художнє училище, я поцікавився в неї, чи пам’ятають там 
Данишевського. Виявилося, пам’ятають, і дуже добре! Вона сама навчалася в уч-
нів Данишевського, у яких зберігаються його твори, навіть паризького періоду. 

Отже, крім таланту, митцеві конче треба відшукати ще й «землю обі-
товану» для його розквіту. Про Данишевського не скажеш, що його вибір 
був вдалим, але в тому, що традиції художньої освіти в нашому місті та в 
далекому Сухумі не перериваються, є і його заслуга.

P.S. Цікавий факт оприлюднив відомий нумізмат І. Мозолевич. Він 
стверджує, що в травні-червні 1918 року, коли в Єлисаветграді замість гро-
шей випускались облігації вартістю 50, 100, 200, 500 і 1000 руб., Данишев-
ський виконав їхнє художнє оформлення.

Єлисаветградські 
гроші
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Правду кажуть – нема лиха без добра. Сьогод-
ні можна лише гадати, як склалася б доля нашого 
земляка Самійла Мартиновича Дудіна (1863-1929), 
коли б не арешт за участь у місцевих громадсько-
політичних об’єднаннях (в українофільській «Гро-
маді» й народовольському гуртку) з наступним три-
річним засланням у Забайкальський край.

Саме ці драматичні роки визначили все його по-
дальше життя. Слід сказати, що царський режим, на 
відміну від більшовицького, ніколи не ставив собі 
за мету знищення особистості покараного, не ка-

жучи вже про умови утримання. У Забайкальському краї юнак зустрівся 
з відомим ученим-мандрівником Г. Потаніним і за його порадою зайнявся 
збиранням фольклорного й етнографічного матеріалу бурятів та монголів. 
У засланні Дудін робить численні замальовки побуту місцевого населення, 
серйозно вивчає фотосправу. 

У 1891 році за рекомендацією Потаніна його включив на посаду ху-
дожника-фотографа до складу своєї знаменитої експедиції в Монголію ви-
датний учений В. Радлов. За кількістю й різнобічністю своїх обдарувань 
Дудін нагадував «ренесансних людей»: художник 
(закінчив Академію мистецтв, учень Рєпіна), вче-
ний-орієнталіст й етнограф (автор багатьох науко-
вих праць про мистецтво буддизму й ісламу), колек-
ціонер (зібрав унікальну колекцію східних килимів, 
неперевершеним знавцем яких вважається й досі), 
бібліофіл (завсідник букіністичних книгарень), уче-
ний-мандрівник (учасник декількох наукових екс-
педицій у Монголію, Туркестан і Західний Китай).

Непросто перерахувати всі пости й посади, які 
обіймав Самійло Мартинович упродовж життя: за-
відувач відділу середньоазіатських старожитностей, 
учений-секретар Музею антропології й етнографії 
Академії наук, викладач університету, член товари-
ства художників ім. А. Куїнджі і т. д. 

Приємно зауважити, що в творчості Дудіна-ху-
дожника присутня й українська тематика. Зокрема, 

Самійло Дудін

Картина С. Дудіна 
«Квітка»
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у 1911 році він виконав 27 ілюстрацій до петербурзького видання «Кобза-
ря», ілюстрував повісті Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» й «Мир-
город». Одним словом, наш земляк був своєю людиною відразу в двох ака-
деміях – Академії мистецтв та Академії наук.

Окремо слід сказати про Дудіна-фотографа. Наприклад, три роки три-
вала експедиція етнографічного відділу Російського музею до Середньої 
Азії, учасником якої був Самійло Дудін, нерозлучний з фотоапаратом. Під 
час експедиції він зробив декілька тисяч світлин, які мають величезну на-
укову, художню й історичну цінність. Шедеврами фотомистецтва визнано 
2 000 знімків, зроблених тоді Дудіним у Середній Азії. А ще Самійло Мар-
тинович зробив понад 600 фотографій для Всесвітньої виставки в Парижі 
1899 року. Зібрання етнографічного музею в Гамбурзі й нині прикраша-
ють 495 скляних негативів Дудіна 1899 року про казахів. Сьогодні «співця 
Середньої Азії» називають одним з найвидатніших фотографів європей-
ського рівня. 

Творче кредо Дудіна – знімати жит-
тя таким, яким воно є – зробило його 
світлини не лише документами епохи. 
Його знімки цікаво розглядати: спосте-
режливість ученого, помножена на ком-
позиційний дар живописця, дозволяє 
відчути місцевий колорит, аромат мину-
лої епохи. Фотографія завжди була для 
Дудіна однією з найголовніших справ 
життя. Він і помер від розриву серця з 
фотоапаратом у руках, перебуваючи зі 
студентами-географами на практиці в 
селищі Саблиному під Ленінградом. 

Народився Самійло Дудін 19 серпня 1863 року в с. Рівному (тепер Но-
воукраїнського району) у родині сільського вчителя. Хист до малювання 
виявив у ранньому віці. Після закінчення школи Дудін вступив до Єлиса-
ветградського земського реального училища, в якому до четвертого класу 
був земським стипендіатом, а потім навчався на кошти батьків. Тут він від-
відує Вечірні Рисувальні Класи, засновані академіком портретного живо-
пису Петром Крестоносцевим. Училище Дудін не закінчив: його арештува-
ли в останньому, сьомому класі за участь у нелегальних гуртках. 

Безперечно, він був одним з найдіяльніших членів єлисаветградських 
гуртків «Громада» й «Народна Воля». Дудін перекладав твори письмен-
ників-народників українською мовою, вирізував печатки для організа-
ції, спроєктував, виготовив і випробував розривний снаряд для терорис-
тичного акту. Ще в юності, за спогадами сучасників, Дудін вирізнявся 

Світлина С. Дудіна із серії  
«Українці», зроблена на 

Єлисаветградщині
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неабиякими організаторськими здібностями, надзвичайною сумлінністю 
до виконання будь-якої справи. У всьому, за що він брався, юнак намагався 
«дійти до самої суті», хоча й був натурою скептичною. Дудін, наприклад, 
самостійно заглиблюється у вивчення творів Маркса, проте, на відміну від 
своїх друзів-гуртківців, висновок з прочитаного робить зовсім несподіва-
ний: «Справжній соціалізм настане, але прийде він мирним шляхом і по-
слідовно. Революція тільки зашкодить соціалізму». Це сказано 140 років 
тому! І лише сьогодні ми можемо гідно оцінити мудрість і прозорливість 
нашого земляка. 
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ГЕОРГІЙ БОСТРЕМ: НАРОДЖЕНИЙ НА РІЗДВО

Якби не публікація про Георгія Бострема в Одесь-
кому літературному альманасі «Дерибасовская 
Ришельевская» (№ 10, 2002), то невідомо, коли б 
ми дізналися про ще одного видатного уродженця 
Єлисаветграда. А тим часом, повідомив цей часопис, 
нещодавно в Сімферополі відкрито музей сучасного 
християнського мистецтва імені Георгія Бострема 
(1884-1977). Його називають «видатним православ-
ним художником, іконописцем і реставратором».

Отже, серед художників-земляків маємо нині 
шістьох, на честь яких засновано музеї. Це, крім 
Бострема, Олександр Осмьоркін (1892-1953) – ху-
дожньо-меморіальний музей у Кіровограді (1994); Петро Оссовський – 

картинна галерея «Світ і Вітчизна» при Кіровоград-
ському обласному художньому музеї (2007); Захар 
Рибак (1897-1935) – художній музей «Дім Рибака» 
в ізраїльському місті Батям (1962) й у тому ж Ізра-
їлі ще два музеї на честь уродженців нашого краю 
Йосипа Константиновського й Атара.

Авторові цих рядків прізвище Бострем, яке за-
пам’яталося завдяки своїй унікальності, зустрілося 
лише одного разу, коли збирав матеріали про визнач-
ні пам’ятки архітектури нашого міста. Однією з най-
цікавіших споруд у перехідних стильових формах 

пізньої еклектики й раннього модерну визнано двоповерховий особняк на 
вулиці Дворцовій, № 23 (магазин «Паляниця», згодом «Формула смаку»). 

Ось яку інформацію вдалося про нього зібрати: «Точна дата побудови 
й автор проєкту – невідомі. Вперше згадуєть-
ся в архівних документах 1889 року. Фундатор 
– Бострем. У 1890-1917 роках будинок оренду-
вала відома в регіоні земська аптека». У ньому 
минули дитинство і юність Георгія. Навчався 
він у Єлисаветградському земському реальному 
училищі, відвідував Вечірні Рисувальні Класи 
при ньому, що були громадською художньою 
школою – єдиною в Російській імперії. Ними 

Георгій Бострем 
в юності

Будинок Бострема
в Єлисаветграді

Будинок Бострема.
Сучасний вигляд
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в ті роки керував художник Микола Нікольський. Художній хист хлопець 
успадкував від матері, яка добре малювала й була вправною музиканткою. 
Не виключаємо й того, що батько Георгія мав архітектурну освіту. Відомо, 
що подружжя Бострем мало ще й дочку, котра була на початку XX століття 
досить знаним скульптором, але померла в похилому віці забутим митцем. 

Після закінчення училища 1902 року Георгій Бо-
стрем вступає до Одеського художнього училища, 
потім навчається в Мюнхенській академії мистецтв. 
Тут він потрапляє під вплив свого приятеля Василя 
Кандінського – основоположника абстрактного живо-
пису у світовому мистецтві, бере участь у численних 
виставках абстракціоністів, вивчає філософію, займа-
ється музикою. Що раптом підштовхнуло молодого 
художника на відречення від того, чим захоплювався, 
на відмову від спокус світського життя, залишилося 
загадкою. Він спалює свої живописні полотна й стає 
паломником, відвідує святі місця Німеччини, Франції, 
Греції, Персії та Росії. 

Після кількарічної духовної подорожі Бострем вирішує присвятити 
себе служінню православній церкві. Він оселяється в Загорську, реставрує 
шедеври іконопису Троїце-Сергієвої лаври, проповідує Слово Боже, веде 
аскетичний спосіб життя. Відтоді Георгій Едуардович не з’їв жодного 
шматка м’яса й риби, лише двічі на рік дозволяв собі випити склянку мо-
лока й на світле свято Воскресіння поласувати однією крашанкою. Серед 
його співрозмовників були видатні філософи Павло Флоренський і Василь 
Розанов, письменник Михайло Пришвін й інші. 

У 1937 році після закриття лаври Георгія Бострема 
за релігійні переконання було репресовано, у концта-
борах і на засланні в Середній Азії він пробув майже 
чверть століття. У 1967 році Бострем оселяється в селі 
Зарєчному під Сімферополем, де жила його прийомна 
донька, яка глибоко шанувала його за подвижництво 
й святість. Жив художник у напівзруйнованій хати-
ні з вибитими вікнами й дірявим дахом, серед густих 
хащів бузини й заростів реп’яха. Це «помешкання» 
відразу стало центром паломництва всіх, хто прагнув 
духовного просвітлення. 

Ось як змальовує першу зустріч зі старцем мо-
лодий художник Георгій Когонашвілі (нині директор Сімферопольсько-
го музею сучасного християнського мистецтва імені Г. Бострема): «Крізь 
брудні, в тріщинах скляні двері на мене дивилося вражаюче, ні, якщо тільки 

Василь Кандінський

Георгій Бострем 
на схилі літ
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Господь не відбере в мене пам’ять, незабутнє обличчя древнього патріар-
ха з пронизливими й водночас добрими очима, з непропорційно великим 
лобом, осяяним, ніби ореолом, довгим сивим волоссям, що спадало на 
плечі, та широкою бородою... Наче зараз пам’ятаю низький, вуркітливий, 
дивовижно добрий, із старовинними зворотами й книжними інтонаціями 
минулих часів голос Бострема. Я не буду розповідати про чудесний дар 
передбачення й цілительства, яким володіла ця незвичайна людина».

Всі, хто хоч раз зустрічався з Георгієм Едуардовичем або бачив його ре-
лігійні картини, зазнавали благотворного впливу. Відомий кримський ком-
позитор Алендар Караманов сказав про це вичерпно точно: «Якби не він, 
ніхто б з нас не став тим, ким він є сьогодні». Серед шанувальників Георгія 
Едуардовича – видатний співак XX століття Іван Козловський. Мешкаючи 
на своїй дачі в Алушті, він часто на кілька годин приїздив поспілкуватися 
з Бостремом, якого називав «людиною найвищої та найчистішої душі». 

Мемуаристи зазначають, що цих геніальних людей 
об’єднувала любов до музики, захоплення українською 
піснею й поклоніння перед іконописом. Бострем вва-
жав Козловського кращим співаком світу новітніх ча-
сів. Своєю чергою, Іван Семенович не сумнівався, що 
релігійні картини й ікони Бострема – шедеври хрис-
тиянського мистецтва. Декілька творів Георгія Едуар-
довича зберігаються в будинку-музеї Козловського в 
Москві, він написав також портрет співака, який нале-
жить доньці художника Галині Бострем. 

Вона згадує такий випадок. Якось Козловський за-
вітав до Георгія Едуардовича, хатина якого перетворилась на руїну, а через 
дірявий дах було видно небо. «Дорогий Георгію Едуардовичу, – не витри-
мав Козловський, – дозвольте я потурбуюсь, щоб вам відремонтували дах 
або спорудили новий будинок, врешті-решт, дозвольте я сам придбаю для 
вас нормальне житло». «Навіщо, любий Іване Семеновичу, – щиро здиву-
вався Бострем, – де ще я можу бачити небо й зірки, не встаючи з ліжка?»

Ерудиція Георгія Едуардовича вражала: теологія, філософія, музика, 
живопис, історія, життя тварин. Особливо він любив котів. Досконало ви-
вчивши їхні звички, поведінку й роль у східних релігіях, він натхненно міг 
розповідати про кішок годинами. Бострем захоплювався їхньою граціозні-
стю, незалежністю, таємничим зв’язком з Місяцем. 

Його життєве кредо було таким: хоч би як тяжко було на серці, хоч яке 
б лихо випало на твою долю – посміхнись, подякуй Богові за випробуван-
ня – і все здолаєш. До останньої миті життя Бострем нарікав на свою грі-
ховність. Він помер зі словами молитви на вустах: «Навчи мене, Господи, 
виправданням твоїм». Безумовно, єлисаветградський період життя вели-

Ікона «Христос 
у терновому вінку»
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кого майстра та релігійного подвижника потребує ретельного досліджен-
ня. На жаль, його кримські й одеські біографи припускаються прикрих 
неточностей. Вони, зокрема, твердять, що Бострем народився 25 грудня 
1884 року в Єлисаветградській губернії в родині зросійщеного шведа. Їм 
невідомо, в якому конкретно місті чи селі це сталося, чим займався його 
батько. Подумалося й про те, що варто було б кіровоградським художнім 
музеям спробувати домовитися з кримчанами про влаштування виставки 
ікон і картин Георгія Бострема. Звісно, це може статися лише тоді, коли 
Крим повернеться в Україну. 
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ЗАГАДКОВИЙ СКУЛЬПТОР
 ІСИДОР ЗОЛОТАРЕВСЬКИЙ

Як відомо, видатний російський ху-
дожник Борис Кустодієв (1878-1927) про-
тягом життя створив портретну галерею 
своїх сучасників. Майже вся вона була 
включена до альбому «Б.М. Кустодиев. 
Портреты деятелей русской культуры». 
Великою несподіванкою для автора цих 
рядків було виявити серед зображених 
Кустодієвим осіб Ісидора Самойловича 
Золотаревського. До того ж Кустодієв 
писав Золотаревського принаймні дві-
чі. Спочатку, у 1921 році, виконав з ньо-
го графічний портрет (олівець, сангіна, 
розмір 27 x 24 см, який зберігається в одному з московських приватних 
зібрань), а в 1922 році створив великий (98,5 см х 111,5 см) олійний пор-
трет, котрий прикрашає Державний російський музей. 

Річ у тім, що І.С. Золотаревський – наш земляк, уродженець Єлисавет-
града. А от довідка про нього в альбомі відверто розчарувала: «Исидор Са-
мойлович Золотаревский (? – 1961) – скульптор, архитектор, художник, был 
близок к группе художников “Мира искусства” (сведения М.Г. Эткинда)». 

Як бачимо, укладачі книжки-альбому навіть рік народження Золотарев-
ського встановити не змогли. На їхнє виправдання зазначимо, що й авторо-
ві цих рядків, який не вперше має справу із забутими єлисаветградськими 
художниками, доля Ісидора Золотаревського видається аж занадто вже 
загадковою. Жодного твору митця в музеях колишньо-
го СРСР не виявлено, проігнорували життя і творчість 
Золотаревського всі як один художні словники й довід-
ники. Навіть у книжках мемуарів художників-земляків 
Амшея Нюренберга й Олександра Разумного, які добре 
знали Золотаревського, і словом про нього не згадано. 
Чому? 

Зате Золотаревському, як бачимо, пощастило в ін-
шому – його портрет написав сам Борис Кустодієв. Та 
й О. Разумний у 1953 році виконав олівцевий портрет 

Борис Кустодієв.
«Портрет Золотаревського»

Посмертна маска 
Єсеніна
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Золотаревського, який, до речі, зберігається в нашому художньому музеї. 
Художники такого рівня, як Кустодієв, пишуть, як правило, портрети лю-
дей незвичайних, чимось їм близьких, не рахуючи, звісно, портретів, зро-
блених на замовлення. Так Золотаревський опинився в одній компанії 
з Б. Шаляпіним, П. Капіцею, М. Семеновим, М. Волошиним й іншими зна-
менитостями, яких портретував Кустодієв. Крім живопису й графіки, при-
кутий до інвалідного візка художник займався ще й скульптурою, і, можли-
во, Золотаревський, як скульптор-професіонал, допомагав йому? 

До 1917 року Золотаревський брав активну участь у 
місцевому художньому житті. Зрозуміло, що й дату його 
народження слід було шукати в архіві нашого міста. 
У синагогальній метричній книжці автор виявив ось 
такий запис: «1888 г., 15 января. Елисаветградский ме-
щанин Шльома Золотаревский, жена Мариам – сын 
Фишель». Це означає, що 15 січня 1888 року в дружини 
єлисаветградського міщанина Шльоми Золотаревсько-
го Маріам народився син Фішель. А якщо перекласти 
єврейські імена на більш звичні (що євреї змушені були 
робити), то й матимемо рік народження Фішеля Шльо-

мовича Золотаревського, який став називатись Ісидором Самійловичем Зо-
лотаревським. Як можна здогадатися, початкову художню світу він здобув, 
відвідуючи Вечірні Рисувальні Класи при Єлисаветградському земському 
реальному училищі. А вдосконалювався в майстерності у Франції разом з 
іншими митцями нашого краю: І. Похитоновим, П. Ганським, А. Нюренбер-
гом, І. Данишевським й іншими. 

У 1912 році Золотаревський, Нюренберг і Данишевський повертають-
ся до Єлисаветграда. Газета «Голос Юга» 5 листопада 1913 року публікує 
оголошення: «Скульптор Золотаревский возвратился и возобновил прием 
учеников по рисованию, лепке и металлопластике. Н.-Донская, 52 (между 
Ингульской и Ивановской). Прием от 4 до 6 дня». 

Того ж 1913 року в Єлисаветграді організовано Першу міську художню 
виставку, і серед членів комітету з її влаштування знаходимо І.С. Золота-
ревського. У каталозі виставки Золотаревський представлений і як скуль-
птор (шість робіт), і як рисувальник (11 творів). Назвемо хоча б декілька 
експонованих у Єлисаветграді творів митця: «Голова», «Каліка», «Старий», 
«Стара», «Восени», «Дресирувальник мавп» (скульптура); рисунки: «Ескіз 
до картини «Доля», «Важкий сон», «Горлечко болить», «Відпочиває», «Ню-
анс», «Начерк з голови художника О.» й інші. Висловимо припущення, що 
«художник О.», – то Олександр Осмьоркін, приятель автора. 

Крім того, на І Єлисаветградській художній виставці експонувалася, як 
записано в каталозі, «Посмертная маска художника М.А. Врубеля. Из кол-

Посмертна маска 
Врубеля
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лекции И.С. Золотаревского». А ще Золотаревський виявив бажання взя-
ти участь у конкурсі на проєкт пам’ятника Олександру ІІ в Єлисаветграді. 
Власне, цим поки що й обмежуються наші відомості про єлисаветградський 
період життя й творчості Золотаревського. 

А далі його прізвище виникає в листуванні Осмьоркіна. Літо 1927 року 
той провів у Ленінграді, де працював над картиною «Червона гвардія в 
Зимовому палаці», писав пейзажі міста на Неві. 17 червня він повідомляє 
майбутній дружині Олені Гальперіній: «…Зараз третя година ночі. У великі 
вікна, де я оселився, заглядає біла ніч, і видно купол Ісаакія. Я оселився 
в палаццо (їй богу!) Золотаревського з 14 (чотирнадцяти!!) кімнат. Зараз 
нікого, крім прислуги... Мене все цікавить як в незнайомому місці, от я й 
прогулююсь і роздивляюсь бібліотеку... Живу я на В.-Морській, 48, кв. 2. 
Ісидор Самійлович Золотаревський...» Очевидно, сон таки зморив худож-
ника, і ми, на жаль, ніколи не дізнаємось, що він хотів розповісти дружині 
про хазяїна квартири. 

Примітка ж до листа в книжці «Осмёркин. Размышления о искусстве. 
Письма. Критика. Воспоминания современников» – більш ніж скупа: 
«Золотаревський, Ісидор Самійлович (? – 1961) – скульптор». 

На десятому році після Жовтневої революції – і така розкіш! Як це вда-
лося Золотаревському? Адже й на портреті Кустодієва він представлений 
як вельможа, аристократ, немов ніякої революції не було зовсім. Цікаво, що 
серед творів Осмьоркіна є й такий: «Портрет Л.К. Золотаревської (уродж. 
Гальперіної), 1934, 133 x 100. Зібрання В.Є. Золотаревського, Москва». 
Одну з дружин Осмьоркіна звали Олена Костянтинівна Гальперіна, а отже, 
не виключено, що «Л.К. Золотаревська (уродж. Гальперіна)» – якась її ро-
дичка. І насамкінець, ще одне припущення з відтінком сенсаційності. Надто 
вже часто в полі нашого зору опинялись посмертні маски Михайла Врубе-
ля, одну з яких, нагадуємо, Золотаревський експонував на І Єлисаветград-
ській виставці 1913 року. 

Так, наприклад, завідувач секції «ИЗО», художник Семен Данишев-
ський, у 1921 році звернувся із заявою до завідувача Єлисаветградської по-
вітової політосвіти: «Довожу до Вашего сведения, что т. Эльберт подарил 
гипсовую маску знаменитого художника Врубеля и 4 картины масляными 
красками... его дочери художницы Иды Эльберт... Прошу немедленно их 
забрать, а т. Эльберту выразить благодарность за принесенный дар Дворцу 
искусства». 

Втретє посмертну маску Врубеля автор цих рядків бачив на квартирі 
О. Осмьоркіна в Москві. Вона, напевно, була подарована йому Ісидором 
Золотаревським. Тому само собою й виникло питання: а хто ж є автором 
посмертної маски Врубеля? Якщо ми заглянемо до фундаментального «Ка-
талога русской скульптуры конца XIX – начала XX века», то виявимо див-
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ну річ: автором посмертної маски Врубеля вважається... невідомий скуль-
птор кінця XIX – початку XX століття. Як відомо, Врубель помер у 1910 
році знаменитим художником. І важко повірити, щоб якийсь абсолютно не-
відомий скульптор з вулиці був запрошений для виконання такої почесної 
і відповідальної роботи. 

Якщо дійсно Золотаревський був близький до об’єднання «Мир ис-
кусства», до якого належав Врубель, про що повідомляє мистецтвознавець 
М. Еткінд, то автором посмертної маски міг бути саме він. Це взагалі дуже 
специфічний жанр скульптури. Тут творчість відходить на задній план, го-
ловне – донести до нащадків зліпок обличчя видатної людини. Тобто по-
смертні маски мають передусім велику документальну цінність. Можливо, 
тому Золотаревський і не афішував своєї участі в цій роботі? Як би там не 
було, але життєпис Ісидора Золотаревського складається поки що переваж-
но із запитань, на які з часом сподіваємося знайти відповіді.

P.S. Інколи давно померлі герої нарисів немов повертаються до автора, 
щоб відповісти на його запитання. Звісно, виходять вони на зв’язок не самі, 
а через своїх нащадків. Ця інформація була розшукана мною в 1995 році. 
А в 2007-му до моїх рук потрапив лист сина скульптора І.С. Золотаревського, 
якого він надіслав науковому співробітнику художньо-меморіального музею 
О.О. Осьмьоркіна О.А. Класовій. 

Як виявилося, Олександр Ісидорович Павлов, своєю чергою, збирає ві-
домості про батька, людину загадкової біографії й драматичної долі. Ось 
найцікавіше з того, що він знає. Ісидор Самійлович мав брата й двох сестер. 
Мати з дівчатами виїхали з Єлисаветграда за кордон на початку ХХ сто-
ліття. Ісидор рано пішов з родини, оскільки хотів займатися мистецтвом, а 
не торгівлею. Юнаком одружився з Фанні Броунштейн (сестрою відомого 
революціонера-меншовика Михайла Адамовича Валеріанова-Броунштей-
на, згодом репресованого). З дружиною виїхав до Парижа, щоб навчати-
ся ливарного мистецтва. Їхній син Євген Золотаревський мав за дружину 
Лілію Гальперіну, яку й малював О. Осьмьоркін. 

А самого Євгена Ісидоровича увічнила в портреті знаменита художниця 
З. Серебрякова в 1922 році. У 1925 році І.С. Золотаревському було доруче-
но зняти посмертну маску із Сергія Єсеніна. Скульптор, до речі, аніскільки 
не сумнівався, що це було самогубство, а не вбивство. Статтю про творчість 
Золотаревського для журналу «Исскуство и промышленность» (1924) 
написав А.І. Луначарський. Вижити в блокадному Ленінграді Золотарев-
ським допомогла колекція творів мистецтва, яку обмінювали на харчі. 

У 1947 році в Катерини Павлової (у дівоцтві Кинєвої), з якою зійшов-
ся 60-річний Золотаревський, народився син Михайло. Сам автор листа 
з’явився на світ у 1950 році, коли батько був репресований і перебував на 
засланні в Казахстані. Обом синам подружжя вирішило дати материне 
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прізвище за першим чоловіком – так вони стали Павловими, оскільки но-
сити єврейське прізвище Золотаревський у розпал боротьби з «безродними 
космополітами» було небезпечно. Після повернення із заслання І.С. Золо-
таревський з родиною в 1956-1958 рр. жив у селах Баштанка й Володими-
рівка Миколаївської області, займався з дружиною (також художницею) 
оформленням сільських клубів. У 1958 році Ісидора Самійловича запро-
сили проєктувати технічний кабінет Кольчугінського заводу кольорових 
металів у Володимирській області. Помер він 26 листопада 1961 року. 

А тепер, можливо, про найцікавіше, про що стало вдомо порівняно 
недавно.

Нашому землякові надежить ідея тотальної музеєфікації країни – 
«репродукції музеїв», як він її сам назвав. Він мріяв, щоб у кожному містеч-
ку Радянського Союзу, у кожному селищі відкрилися «музейні станції», 
в яких будуть демонструватися точні копії найвеличніших витворів люд-
ства. Над їхнім виготовленням він трудився невтомно. Замовлень спочат-
ку було так багато, що Золотаревський жив розкішно, про що й згадував 
Олександр Осмьоркін.
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117 років тому Єлисаветград й Олександрію з 
пересувною виставкою народних картин відвідав 
визначний український художник-просвітитель 
В’ячеслав Розвадовський (1875-1943). Помер В’я-
чеслав Костянтинович у Ташкенті, де прожив понад 
30 років (1912-1943). Його внесок у розвиток куль-
тури Узбекистану – вагомий і значущий. Розвадов-
ський був серед тих, хто організовував університет 
у Ташкенті, був головним художником Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки, став навіть Героєм 
Праці Узбецької РСР у 1939 році. Його персональна 

виставка 1940 року в Ташкенті нараховувала понад 50 полотен виключно 
узбецької тематики. А крім того, Розвадовський вивчав народні кустарні 
промисли Узбекистану, викладав у художньо-промислових школах і ко-
мерційному училищі. Тут його невдовзі й репресували: 67-річний худож-
ник 18 січня 1943 року помер у Ташкентській в’язниці (реабілітований 
у 1958 р.).

Половина життя художника пройшла за межами України – і без Укра-
їни в творчості. Дивовижно! Таке враження, немов це зовсім не той Розва-
довський, який 150 років тому народився в Одесі і до 1909 року був однією 
із найпомітніших постатей в українському мистецтві, був сином України, 
свідомим і справжнім. «Життя розкололося навпіл» – точнішої формули 
стосовно долі Розвадовського годі й шукати.

Народився він у родині службовців-залізничників. Закінчив Одеське 
художнє училище, де його учителем був відомий український живописець, 
грек за походженням Киріяк Костанді. У 1894-
1900 рр. студіював живопис у класі професора 
Імператорської академії мистецтв, іще одного 
видатного українського грека Архипа Куїнджі. 
Уже перше живописне полотно «На Украї-
ні», написане в 1900 році, принесло Розвадов-
ському перемогу в творчому конкурсі АМ на 
звання художника. Щоправда, картині дали 
іншу назву – «Над Дніпром» – вживати слово 

Хатки
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«Україна», м’яко кажучи, не заохочувалось в 
столиці Російської імперії.

І от, незважаючи на це, замість того, щоб 
залишитися в Петербурзі й благополучно до-
ростати до академіка, що й робила більшість 
українців-вихованців АМ, Розвадовський по-
вертається в Україну. Він усвідомив, що інших 
тем для творчості, крім української, для нього 
не існує. В’ячеслав Костянтинович – автор 
67 картин, більше 40 малюнків й етюдів, оду-

хотворених іменем і 
творчістю Кобзаря, 
українськими піснями: «Катерина», «Думка», 
«Лірник», «Хатина», «У сотника була дочка», «Ба-
бусенько, голубонько» (за баладою «Тополя»), 
«Отак вона вишивала» (за віршем «Хустина»), 
«Тарасова могила», «Настя – сторожиха могили 
Т.Г. Шевченка», «Ой не світи, місяченьку», «Мо-
лода подолянка» («Чорнобрива, уродлива, хоч би 
й за гетьмана») й інших. Розвадовський написав 
велику кількість портретів Тараса Шевченка.

Отам, на Чернечій горі, біля Тарасової могили, 
напередодні 1903 року він повідав друзям ідею, 
яка визрівала в ньому не один рік, – створити пере-
сувну виставку картин для народу. Цією справою 
Розвадовський довів ідею пересувних виставок до 
логічного завершення. На виставки Товариства 
передвижників, які влаштовувались у містах, май-
же не мали доступу широкі селянські маси. Ідея 

Розвадовського якраз і полягала в тому, щоб показати кращі зразки укра-
їнського та російського мистецтва передусім українським селянам, не об-
минаючи, звісно, невеликих міст і містечок. Всього В’ячеслав Костянтино-
вич протягом п’яти років (1904-1908) влаштував вісім народних виставок, 
які відвідало понад 300 тисяч глядачів! Картини перевозили в спеціальних 
ящиках фургонами, а виставки влаштовували... у похідних наметах. Розва-
довський все робив сам: визначав маршрут, організовував рекламу, читав 
у наметах лекції, доступно, на рівних розмовляв про мистецтво із селяна-
ми, які відвідували виставки. І все це – рідною українською мовою! Вхідної 
плати по селах не брали, а в містах і містечках вона була суто символічною 
– «хто скільки зможе». Багато куточків Поділля, Київської, Чернігівської 
та Херсонської губерній відвідав Розвадовський зі своїми виставками. 

Дідусь і онука

Молода подолянка
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У 1905 році він без дозволу цензури надрукував на паспарту до репро-
дукції своєї «Тарасової могили» повний текст Шевченкового «Заповіту» 
для розповсюдження серед відвідувачів народних виставок. Зворушливо 
було спостерігати, коли, наприклад, перед картиною Розвадовського «Ой 
не світи, місяченьку» молоді селянки починали співати, а портрет Шев-
ченка обов’язково вбирали у квіти. Художник-просвітитель ставив собі за 
мету: «...Пробудити в селян бажання до культурного життя і навчити ціну-
вати красу».

Про жодну художню виставку в Єлисаветграді не збереглося в Держав-
ному архіві Кіровоградської області стільки матеріалів, як про пересувну 

народну виставку картин В’ячеслава Розвадовсько-
го. Тут і клопотання віцепрезидента імператорської 
АМ графа І. Толстого від 31 березня 1905 року до 
Єлисаветградського міського голови про надання 
Розвадовському «в безплатне користування міської 
площі для розміщення намету з народною вистав-
кою картин». До клопотання було додано ілюстро-
вані буклет українською мовою «Народна виставка 
картин» і «Звіт художника В.К. Розвадовського про 
влаштування в 1904 р. народної виставки картин 
у Київській і Подільській губерніях». Очевидно, 
уважно вивчивши ці матеріали, Єлисаветградська 
міська управа 1 квітня 1905 року задовольнила 

прохання Розвадовського, підтримане АМ. Як повідомляла газета «Голос 
Юга» 2 серпня 1905 року: «...У неділю, 1 серпня, о 10 год. ранку відкрилась 
у нас народна виставка картин. Намет виставки розташовано на майдані 
навпроти земської управи. Виставка добре відвідується публікою. Плата за 
вхід – хто скільки зможе».

Виставка в Єлисаветграді складалась із 123 оригінальних творів істо-
ричного, релігійного й побутового змісту, а також етюдів й ескізів відомих 
художників. Експонувались, зокрема, картини К. Богданова-Бєльського, 
нашого земляка С. Дудіна, О. Кисельова, К. Крижицького, В. Маковського, 
В. Максимова, І. Рєпіна, М. Реріха, Г. Світлицького й інших. «Найбільше 
уваги, – писала газета «Голос Юга» 5 серпня, – привертають картини Розва-
довського, створені за мотивами творів малоросійського поета Т. Шевченка». 
Міська управа навіть потурбувалась про те, щоб у наметі було електричне 
освітлення, завдяки чому виставка була відкрита для публіки з 10-ї годи-
ни ранку до 11-ї години вечора. Великий інтерес у відвідувачів, крім творів 
Розвадовського, викликали картини «Відійди від мене, сатано!» І. Рєпіна, 
«Ідоли» М. Реріха, «Напередодні свята» І. Макушенка й ін. 

Гуцулка
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Декілька днів Розвадовський з виставкою перебував в Олександрії. 
Переїзд з Єлисаветграда був дуже ускладнений несприятливою погодою, 
внаслідок чого виставка запізнилась на два дні й тому не мала можливості, 
як передбачалось, відвідати Нову Прагу. В Олександрії представники місь-
кої влади й населення зустріли виставку з великим ентузіазмом. За перших 
два дні її відвідало 1 500 осіб. Завдяки сприянню міської влади на виставку 
було надіслано шість діжок води для поливу як всередині намету, так і по-
руч з ним. Виставка в Олександрії закрилась 15 серпня.

Під час мандрів з виставкою Україною Розвадовський буквально зако-
хався в м. Кам’янець-Подільський, де й оселився 
в 1904 році. Тут наступного року заснував першу 
і єдину в дореволюційний час селянську худож-
ньо-промислову школу в Україні. Однак безкарно 
любити Україну й працювати задля неї в царській 
Росії, як згодом і в СРСР, було неможливо. У 1912 
році Розвадовського звинуватили в тому, що він 
починає розмову із селянами показом їм малюнків, 
а завершує закликами до революції. Зрештою, ху-
дожник змушений був залишити Україну й виїха-
ти з сім’єю до Туркестану. Існує, щоправда, й інша 
версія того, що сталося, у вигляді романтичної 
легенди. Буцімто 33-річний художник до нестями 
закохався в 17-річну доньку місцевого багатія, яка 
відповіла йому взаємністю. Але на перешкоді стало 
все: політична неблагонадійність (українофільство), різниця у віці, шале-
ний супротив батьків дівчини й власної сім’ї. Зрештою, Розвадовський піс-
ля того, як кохану віддали заміж за іншого, змушений був покинути Кам’я-
нець-Подільський, а потім й Україну. Звичайно, переїзд до Туркестану, 
який більше нагадував заслання, на деякий час врятував Розвадовському 
життя. Після 17-го року ярлик «націоналіста» йому на батьківщині був би 
забезпечений. А проте, як бачимо, «дістали українського буржуазного націо-
наліста» навіть у Туркестані.

У 1996 році перед Національною академією образотворчого мистецтва 
й архітектури в Києві було відкрито пам’ятник художникам – жертвам ре-
пресій (на знімку). Щороку біля монумента відбувається церемонія посвя-
чення в студенти цього закладу. На бронзовій дошці – імена 41 репресова-
ного митця і серед них – В’ячеслав Костянтинович Розвадовський.

Пам’ятник 
«Художники – жертви 

репресій»
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СЕРГІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ: ДО ЄЛИСАВЕТГРАДА 
ЗАВІТАВ «СОНЯЧНИЙ ХУДОЖНИК»

Скільки видатних митців – українців за похо-
дженням – збагачували російське й польське мис-
тецтво! Як наслідок, не так багато, як могло б бути 
за наявності своєї держави, нараховує справжніх 
художників-патріотів історія українського обра-
зотворчого мистецтва, і першим з-поміж них на-
зивають Сергія Івановича Васильківського (1854-
1917). Оте безліч разів уживане визначення «спі-
вець України» стосовно нього наповнюється гли-
боким змістом. За сонцесяйність палітри, непере-
вершену майстерність у зображенні літнього неба 
сучасники називали його сонячним художником. 

Про кількаденне перебування Сергія Василь-
ківського в Єлисаветграді, пов’язане з участю в Першій міській художній 
виставці 1913 року, дослідникам його творчості, схоже, невідомо. Інакше 
цей факт отримав би належне висвітлення в найповнішій на сьогоднішній 
день монографії І. Огієвської «Сергій Васильківський», присвяченій мит-
цеві, у якій – вражаючий покажчик літератури (книжок, каталогів, статей 
тощо). Певна річ, простежити день за днем життя і творчість видатного 
митця є справою, заздалегідь приреченою на невдачу. Безперечно, були в 
житті Васильківського події значно важливіші, ніж приїзд до Єлисаветгра-
да. Однак і спілкування Васильківського з нашим краєм, попри його корот-
кочасність, не повинне залишатися поза увагою.

Про І Єлисаветградську художню виставку, яка експонувалась 15-28 
квітня 1913 року, розповідалось неодноразово. Нагадаємо лише, що на ній 
були представлені твори з приватних колекцій, роботи місцевих худож-
ників і вироби народних майстрів нашого краю. Взяти участь у виставці 
запросили провідних художників Одеси й Харкова, які або надіслали свої 
твори, або прибули з ними самі. 

Приїзд до нашого міста такого відомого майстра як Васильківський не 
минув непоміченим. До Єлисаветграда прибув автор популярних картин: 
краєвидів «Козача левада», «Вітряки», «Воронець цвіте», «Бездоріжжя» 
й т. д.; тематичних полотен з української історії: «Козачий пікет», «Козак 
у степу», «Засідка запорожців», «Вартові запорозької вольниці» й багатьох 

Сергій Васильківський



243243

Сергій Васильківський: до Єлисаветграда завітав «сонячний художник»

інших, знайомих єлисаветградцям з репродукцій у 
часописах. 

У 1900 році побачив світ альбом «З української 
давнини», підготовлений Васильківським спільно 
з Миколою Самокишем (текст Д. Яворницького), 
а в 1912 році вони з Самокишем на власний кошт 
видали в Лейпцигу альбом «Мотиви українського 
орнаменту». У 1903-1906 рр. Васильківський за-
ймався оздобленням будинку Полтавського зем-
ства орнаментами й картинами-панно з історії й 
побуту України. Він написав три великі полотна: 
«Чумацький Ромоданівський шлях», «Козак Голо-
та» й «Обрання полковником Мартина Пушкаря». 
Цікаво, що для останньої картини майже в повному 

складі позувала трупа Панаса Саксаганського. 
За активної участі Васильківського в Харкові 1912 року в листопаді 

було організовано Український архітектурно-художній відділ при Хар-
ківському літературно-художньому гурткові. Незмінним головою цього 
об’єднання художників-патріотів, які ставили собі за мету збереження ста-
ровинних пам’яток України, відродження й поширення українського архі-
тектурного стилю й українського мистецтва, був Васильківський. У 1913 
році Український художньо-архітектурний відділ організував Першу ви-
ставку української архітектури, яка стала видатною подією в тогочасному 
художньому житті. 

Значну частину цієї виставки харків’яни привезли до Єлисаветграда. 
Газета «Голос Юга» (від 12 квітня 1913 року) повідомляла: «Вчора прибу-
ли експонати Харківського українського художньо-архітектурного відділу. 
Привезли їх представники відділу 
голова С.І. Васильківський і худож-
ник М. Уваров і під своїм особистим 
наглядом стали до роботи з їхньо-
го розміщення. Відділу відведена 
окрема кімната. Серед експонатів 
5 орнаментів проф. М.С. Самокиша, 
8 арх. проєктів К.М. Жукова, 16 арх. 
проєктів С.В. Тимощенка й 18 робіт 
С.І. Васильківського». 

Крім того, організатори виставки в Єлисаветграді – Товариство поши-
рення грамотності й ремесел – подбали про науково-освітню роботу, перед-
бачивши, зокрема, «...лекцію за дуже цікавою програмою про український 
художній стиль харківського художника К.М. Жукова» («Голос Юга». 

Архітектор 
Костянтин Жуков

С. Васильківський. 
«Український пейзаж»
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11 квітня 1913 р.). Тут доречно згадати, що визначний український мистец-
твознавець, уродженець нашого краю Григорій Логвин у 1931-34 рр. на-
вчався в Харківському художньому інституті на архітектурному факульте-
ті, деканом якого був Кость Миколайович Жуков (1873-1940). 

Між іншим, Логвин найбільшими досягненнями українського архітек-
турного стилю в дореволюційні часи вважав будинок земства В. Кричев-

ського й збудовану за проєк-
том К. Жукова художню шко-
лу в Харкові. 

Які ж твори Васильків-
ський і його сподвижники 
експонували в Єлисаветгра-
ді? Тут нам у пригоді стане 
каталог Першої художньої 
виставки, виданий у Єлиса-
ветграді 1913 року. Розділ 2-й 
каталогу під назвою «Україн-

ський архітектурно-художній відділ Харківського літературно-художнього 
гуртка» містить перелік їхніх експонатів: «Васильківський С.І.: Обрання 
полковником Мартина Пушкаря та передача йому клейнодів. (Ескіз деко-
ративного панно для Полтавського губернського земства, виконаного для 
зали урочистих засідань). Козак Голота. (За мотивами старовинної укра-
їнської думи). Там же. Шлях Ромодан. Там же. Будинок Полтавського гу-
бернського земства. Запорізький собор у м. Новомосковську Катеринос-
лавської губ. XVIII ст. Покровський монастир у Харкові. Дзвіниця його 
(XVII ст.). Церква у селі Мерефі XVII ст. Церква у Сватовій Луці Харків-
ської губ. Церква Покрова Пресв. Богородиці у м. Сутківцях (Подолія), 
XVII ст. Її південно-західна сторона. Церква у м. Ярмолинцях (Подолія). 
Церква св. Миколая в м. Городок (Галиччина). Зразки альбому “Моти-
ви українського орнаменту: а і б”. Старовинна вишивка. Церква Покрова 
Пресв. Богородиці в с. Артемівці Харківської губ.».

Не виключено, що принаймні дві роботи Васильківського були придба-
ні відвідувачами виставки. У будь-якому разі газета «Голос Юга» (№ 94, 
1913 р.) повідомляла: «...Комітет виставки доводить до відома всіх, хто ці-
кавиться картинами С.І. Васильківського (№№ 179 і 180), що відомості про 
ціни на його картини отримані й про них можна довідатися в касі». 

Зазирнувши до каталогу виставки, бачимо, що найбільший інтерес у 
мешканців нашого міста викликали картини Васильківського «Козак Го-
лота» й «Чумацький Ромоданівський шлях». До окремої групи в творчос-
ті Васильківського 1906-1917 рр. мистецтвознавці відносять архітектурні 
пейзажі. У них відображено переважно старовинні українські церкви, зве-

С. Васильківський.
«Обрання полковником Мартина Пушкаря»
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дені народними або професіональни-
ми майстрами. 

У Харківському художньому музеї 
зберігається невеличка (11,7 х 22 см)
 акварель Васильківського, на якій 
представлена церква в с. Куцеволів-
ці (нині Онуфріївського району). Це 
козацька церква, що нагадує звичай-
ну хату, дерев’яна, про яку в «Історії 
запорозьких козаків» Д. Яворниць-
кого говориться: «В урочищі Трійницькому, тепер селі Куцеволівці, перша 
церква була привезена з містечка Келеберди Полтавської губ. і влаштована 
на честь св. Миколи-Чудотворця 1756 року...» Гадаю, що коли мешканці 
Куцеволівки раптом надумають відродити в селі церкву, акварель видатно-
го українського художника стане їм у пригоді. 

Церква в селі Куцеволівці Онуфріївського району. 1900-ті роки. Роз-
мірковуючи над причинами, які спонукали Васильківського, незважаючи 
на похилий вік і незадовільний стан здоров’я, завітати до нашого міста, вва-
жаю, що це могло бути викликано передусім бажанням побачитись з давнім 
приятелем Іваном Похитоновим. Вони познайомились і потоваришували 
1886 року в Парижі, куди Васильківський потрапив як пенсіонер Академії 
мистецтв. Мистецтвознавець І. Огієвська доводить, що мініатюрні пейзажі 
Похитонова – правдиві й поетичні, прості за мотивами, витончено деталізо-
вані, віртуозні за прийомами виконання й водночас цілісні за загальним ви-
рішенням – справили досить помітний вплив на творчість Васильківського. 

Мало хто з іноземних художників удостоювався честі виставляти без 
журі в знаменитому паризькому Салоні будь-яку кількість своїх робіт. Це 
дозволено було двом українським митцям – Похитонову й Васильківському. 

Чи відбулась у Єлисаветграді зустріч друзів, нам невідомо, але на бать-
ківщині Похитонова Васильківський все ж побував. Незадовго до смерті 
в 1917 році Васильківський заповів усі свої твори й роботи, подаровані йому 
іншими художниками, Харківському художньому музею (всього виявило-
ся 1 348 творів). Разом з картинами він передав Харкову 130 тисяч руб. на 
облаштування музею в рідному місті. Протягом життя Васильківський на-
писав три з половиною тисячі картин. Нині відомо близько п’ятисот. Мож-
на тільки позаздрити Харкову. Можливо, якби не революція та громадян-
ська війна, так вчинив би й Іван Похитонов, повернувшись на батьківщину. 

P.S. Для будь-якого автора надзвичайно приємно, коли його здогади й 
припущення підтверджуються, набувають ознак достовірності. Так сталося 
і в цьому разі. Цей матеріал був зібраний в 1994 році з нагоди 140-ї річ-
ниці від дня народження С. Васильківського. Згодом в обласному держав-

С. Васильківський. «Церква в 
с. Куцеволівці Онуфріївського району»
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ному архіві пощастило натрапити на статтю О.А. Біркіна в газеті «Голос 
Юга» (27.01.1913), в якій мова йде про по-справжньому сенсаційні речі: 
«…В Елисаветграде в настоящее время началась полемика по вопросу соз-
дания первого в городе художественного музея. Впервые этот вопрос об-
суждался в 1911 году. На собрании в земстве было предложено содержать 
музей силами города и земства. У нас, на совещании “В обществе грамотно-
сти”, также поднимался вопрос о создании музея. Причиной тому явилось 
желание одного из местных уроженцев города – художника Ивана Похито-
нова, который теперь проживает в Париже. В случае открытия такого худо-
жественного музея он пожелал передать часть своих картин в дар городу, 
а после смерти – оставить на пользу города всю коллекцию картин. Все это 
мотивируется тем, что теперь Императорская академия художеств очень 
быстро идет навстречу тем городам, которые создают у себя художествен-
ные музеи..» 
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«ШАНУВАЛЬНИКИ ЖИВОПИСУ ТУТ Є»: 
ВИСТАВКИ ПЕРЕДВИЖНИКІВ У ЄЛИСАВЕТГРАДІ

1913 рік, крім Першої міської художньої виставки, подарував єлиса-
ветградським шанувальникам образотворчого мистецтва ще одну радісну 
подію – зустріч із 41-ю виставкою Товариства передвижників (ТПХВ). 
Це було, як виявилось, останнє відвідання передвижниками нашого міста. 
Заодно, скориставшись нагодою, перегорнемо маловідомі сторінки історії 
взаємин нашого міста і Товариства передвижників. 

Спочатку деякі цифри. Із 47 пересувних виставок, організованих перед-
вижниками за час існування Товариства (1870-1922), 19 експонувалось у 
нашому місті. Зазначимо, що цифра «19» орієнтовна, одностайності щодо 
кількості виставок ТПХВ у Єлисаветграді поки що немає. Якщо 12 перших 
(до 1895 року) і остання виставка 1913 року – безсумнівно, то відносно ін-
ших за період 1898-1909 рр. існують певні розходження. Але, незалежно від 
того, скільки їх побувало в Єлисаветграді, він входив у п’ятірку найбільш 
відвідуваних передвижниками міст. Це факт, яким можна пишатись, бо він 
означає, що через наше місто пройшла значна й краща частина вітчизняно-
го образотворчого мистецтва другої половини XIX – початку XX століття.

Єлисаветградці майже одночасно й на рівні з жителями Москви, Києва, 
Одеси й Харкова знайомилися з шедеврами російських художників. Кожне 
російське місто вважало за честь для себе приймати виставки передвижни-
ків. Вони навіть змагалися між собою за це право. Чому ж у такому разі, ма-
ючи широкий вибір, ТПХВ віддавало перевагу нічим не примітному місту, 
яким вважався Єлисаветград? 

На це питання, що цікавить багатьох, переконливої відповіді донедавна 
не було. Якщо з першою виставкою в Єлисаветграді все більш-менш зро-
зуміло, то подальші відвідування міста передвижниками залишались загад-
кою. Та перша виставка 1876 року, незважаючи на численні прохання гро-
мадськості міста, потрапила до Єлисаветграда все ж випадково, завдяки ща-
сливому збігові обставин. В Одесі, де тоді перебували передвижники, йшла 
інтенсивна підготовка до війни з Туреччиною, зводились різноманітні обо-
ронні споруди, і виставка не мала того успіху, на який розраховувало Това-
риство. Тому передвижники й скористались запрошенням єлисаветградців.

Але всі наступні виставки ТПХВ аж до 1882 року Єлисаветград обми-
нали. Втім, уже та перша зустріч із прогресивним мистецтвом передвиж-
ників не минула безслідно для самого міста. Існує прямий зв’язок між 
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відвіданням Єлисаветграда виставкою 
Товариства передвижників і виникнен-
ням у місті Вечірніх Рисувальних Кла-
сів, заснованих у 1880 році художником 
Петром Олександровичем Крестоносце-
вим (1837-1907). Нещодавно виявлено 
свідчення, що доброї репутації серед пе-
редвижників Єлисавеград набув завдяки 
авторитету Крестоносцева та його Вечір-
ніх Рисувальних Класів. 

Саме Петра Олександровича гро-
мадськість Єлисаветграда уповноважила 

особисто, від свого імені, звернутись до головного управління Товариства 
з проханням, щоб у майбутньому виставки відвідували місто щорічно. Кра-
щої кандидатури для виконання цієї місії годі було й шукати! Крестонос-
цев був добре знаною і шанованою у художніх колах людиною. Нагадає-
мо, що в 1864 році він створив у Петербурзі художню артіль, членами якої 
стали зокрема майбутні художники-передвижники В. Максимов О. Кисе-
льов й інші. Організація Крестоносцева виникла за зразком славнозвісної 
Санкт-Петербурзької артілі, заснованої І. Крамським у 1863 році, яку пе-
редвижники вважали своєю предтечею. 

На відміну від артілі Крамського, об’єднання художників, очолюване 
Крестоносцевим, існувало трохи більше року й розпалось не з вини Петра 
Олександровича. У 1873 році Крестоносцев за досягнуті успіхи був удосто-
єний звання академіка портретного живопису. Так у Єлисаветграді оселив-
ся художник з іменем і доброю репутацією. 

Зрозуміло, що Петро Олександрович з покладеним на нього дорученням 
впорався якнайкраще. Відтоді виставки передвижників відвідували Єлиса-
ветград регулярно. Вдруге до нашого міста передвиж-
ники завітали в 1882 році. Незважаючи на досить ви-
соку вхідну плату (30 коп. для дорослих, 10 коп. для 
дітей та учнів), виставку, як і всі наступні, публіка 
відвідувала дуже добре. Зазначимо, що учні Вечірніх 
Рисувальних Класів мали право на безплатний вхід 
«по квитках академіка П.О. Крестоносцева». 

Ділячись враженнями про Єлисаветград, розпо-
рядник виставки художник Павло Івачов у листі до 
Потебні в Харків (12 грудня 1882 р.) наголошував: 
«Більшого вимагати не можна від цього маленько-
го міста. Зате вони мають при земському реальному 
училищі чудову рисувальну школу, яка і не сни-

Картина І. Рєпіна «Не чекали»

Художник 
Павло Ивачов
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лась Харкову! Учнів 60 осіб. Учителем академік Крестоносцев». Красно-
мовне свідчення! Адже Харківська рисувальна школа була відкрита ще 
в 1869 році й вважалась однією з кращих у Росії. 

Досить повне уявлення про те, як 
сприймались виставки Товариства перед-
вижників у Єлисаветграді, дає лист того 
ж П. Івачова до засновника знаменитої га-
лереї П. Третьякова, написаний у нашому 
місті 26 жовтня 1884 р.: «Усі вони в один 
голос вихваляють "Не чекали" Репіна й 
"Безутішне горе" Крамського. Перед цими 
картинами, особливо перед першою, по-
стійно купчиться народ: ахи, охи, зітхання, 
подив, захоплені вигуки – всьому цьому 
не було кінця, і все це говорилось по-про-
вінційному, на всю залу без зупину. І зво-
рушливо, і потішно було спостерігати за 
ними». 

Взагалі, наше місто часто згадується 
в листуванні передвижників. І. Репін, на-
приклад, у листі до В. Полєнова пропо-
нував послати 12-ту виставку 1884 року 
за таким маршрутом: Варшава – Одеса – 

Єлисаветград – Київ – Харків – Москва. 41-ша, остання в Єлисаветграді, 
виставка Товариства передвижників відкрилась 2 листопада 1913 року в 
будинку Дворянського зібрання. Вона була, по суті, ювілейна, присвячена 
50-річчю заснування І. Крамським Санкт-Петербурзької артілі – першої в 
Росії самостійної організації художників. Єлисаветградцям випала честь 
приймати виставку передвижників у день заснування артілі Крамського – 
9 листопада. 

Тому до зустрічі з творами улюблених 
художників вони підготувались особливо 
ретельно. Винятково цій події був при-
свячений ілюстрований додаток до газети 
«Голос Юга» (№ 254, 3 листопада). Читачі 
ознайомилися з коротким, але змістов-
ним нарисом історії ТПХВ і фотопортре-
тами всіх експонентів у Єлисаветграді: 
І. Рєпіна, В. Полєнова, Г. Мясоєдова, 
В. Маковського, М. Клодта, В. Максимова, 
О. Кисельова, М. Кузнєцова, М. Дубов-

Картина Крамського 
«Безутішне горе»

Картина І. Рєпіна «Дуель»
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ського і т. д. Між іншим, мешканцям нашого міста пощастило одними з пер-
ших у країні оглянути нову картину Рєпіна «Дуель». Газета «Голос Юга» 
(№ 2 256) повідомляла, що з Петрограда отримана телеграма з проханням 
зробити фотознімок цього твору, оскільки один зі столичних колекціонерів 
бажає його придбати, але саму картину не бачив, бо в Москві й Петербурзі 
вона ще не експонувалась. 

У Єлисаветграді місцевим Товариством поши-
рення грамотності й ремесел після успіху Першої 
міської художньої виставки було ухвалене рішення 
домогтись відкриття власного художнього музею. 
Тому в місцевій пресі з урахуванням цього, своєю 
чергою, лунали заклики зробити усе необхідне, щоб 
хоч деякі з експонованих творів залишились в Єли-
саветграді назавжди і тим самим примножили його 
культурні цінності. Але, на превеликий жаль, знову 
підтвердилась характеристика, яку дав єлисавет-
градцям розпорядник 18-ї виставки Товариства пе-
редвижників 1890-го року Єгор Хруслов у листі до 
О. Кисельова: «...Шанувальники живопису тут є, на 

жаль, не грошовиті тільки». І справді, в Єлисаветграді за весь період експо-
нування виставок Товариства передвижників було продано лише три кар-
тини: «Обрив» В. Полєнова, «Сутінки» Г. Мясоєдова в 1882 році й «Рання 
весна» В. Менка з виставки 1884 року. Всі три придбав якийсь Бакланов за 
750 руб. Доля й місцезнаходження цих творів невідомі. 

Разом з тим наведений факт з усією очевидністю підтверджує, що зов-
сім не матеріальними інтересами керувались передвижники, направляючи 
свої виставки, а, як писав в «Елисаветградском вестнике» невідомий автор, 
ними рухало «благородне прагнення зробити свої твори відомими якомо-
га більшій кількості співвітчизників». Зрозуміло, що єлисаветградці після 
кожної виставки ТПХВ у своєму місті надсилали до Петербурга схвильо-
вані листи й телеграми, дякуючи улюбленим художникам за надану мож-
ливість милуватись їхніми новими творами. Такі вияви любові й поваги 
не оминули й передвижників. 

Ось якого змісту надійшов до Єлисаветграда лист за підписом 
М. Ярошенка, адресований розпоряднику виставки 1890 року Є. Хрусло-
ву: «Учора якраз під час зборів правління була отримана телеграма від п.п. 
Крестоносцева, Хороманського й інших жителів Єлисаветграда з вислов-
ленням Товариству вдячності і найкращих побажань. Такі прояви співчут-
тя нам дуже цінні, можуть лише підбадьорити нас у подальшій діяльності, 
тому передайте всім, хто склав і підписав телеграму, нашу щиру подяку...»

Художник
Єгор Хруслов
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«Шанувальники живопису тут є»: виставки передвижників у Єлисаветграді

Характерною особливістю останньої виставки ТПХВ у Єлисаветграді 
було те, що експонувалась вона при електричному освітленні. А це в ті часи 
було рідкісним явищем, вважалось дивиною. Потрібний досвід єлисавет-
градці набули ще три роки тому, коли приймали 20-ту виставку Південно-
російських художників, а також під час експонування у квітні 1913 року 
Першої міської художньої виставки. Використання електрики дало змогу 
подовжити роботу виставки до пізнього вечора, а глядачі зазначали, що дея-
кі твори на ній тільки виграли при електричному освітленні. Усього за два-
надцять днів експонування виставку, що закрилася 15 листопада, відвідало 
майже 5 тисяч єлисаветградців. Цифра вражаюча навіть за сьогоднішніми 
мірками. Історія відвідувань Єлисаветграда виставками Товариства перед-
вижників безумовно належить до найяскравіших подій минулого та спро-
стовує міф про культурну неповноцінність і художню відсталість нашого 
міста. 
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ЗАВИНИЛИ ПЕРЕД РАДЯНСЬКОЮ 
ВЛАДОЮ: ВИСТАВКА ТОВАРИСТВА 

ПІВДЕННОРОСІЙСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ 
У ЄЛИСАВЕТГРАДІ

Художніми виставками сьогодні не здивуєш нікого. Тільки в нашому місті 
їх щорічно проходить не один десяток. Звісно, так було не завжди. Ще яки-

хось років 130 тому художніх виставок було 
настільки мало, що кожна з них ставала ви-
значною подією, яка запам’ятовувалась на 
все життя. Виняткову роль у цьому відно-
шенні відігравало Товариство пересувних 
художніх виставок. Завдяки йому виставки 
стали доступними не тільки мешканцям сто-
лиць, а й багатьом провінційним містам. Між 
іншим, таке явище в мистецтві як передвиж-
ництво не зустрічається в історії інших наро-
дів, тобто є надбанням Росії й України.

Мені вже доводилося писати, що до-
революційний Єлисаветград за кількістю пересувних художніх виставок, 
які в ньому експонувались, посідав одне з чільних місць в Україні, входив 
до п’ятірки найвідвідуваніших міст. Виставки Товариства передвижників 
у 1876-1913 рр. влаштовувались у нашому місті, за одними даними 13, за 
іншими – 18 разів. У 1905 році Єлисаветград з пересувною народною ви-
ставкою картин відвідав визначний український художник-просвітитель 
В’ячеслав Розвадовський.

На черзі – розповідь про ще одну видатну художню виставку, яка 110 
років тому гостювала в нашому місті: XX виставку Товариства південноро-
сійських художників (ТПРХ). Це художнє об’єднання, яке інколи назива-
ють «Товариством українських передвижників», виникло в 1890 році. Його 
членами були переважно викладачі й вихованці Одеського художнього 
училища. Приємно зауважити, що членами ТПРХ було чимало уродженців 
нашого краю, найвідоміші з них – Іван Похитонов (з 1905 року) і Петро 
Ганський. У статуті ТПРХ говорилось, що воно ставить собі за мету спри-
яти: розвитку вітчизняного мистецтва; поширенню в суспільстві розуміння 
та любові до мистецтва; налагодженню безпосередніх зносин між художника-
ми та любителями мистецтва для збуту картин і прийому замовлень.

Киріак Костанді. 
«Сімейна ідилія»
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Завинили перед радянською владою...

Свої щорічні виставки товариство влаш-
товувало, як правило, в Одесі, але було де-
кілька спроб організувати й пересувні. Так, 
у 1910 році XX виставка ТПРХ здійснила 
поїздку за маршрутом Кишинів – Єлисавет-
град – Катеринослав. У Єлисаветграді вона 
відкрилася 7 березня в залі Дворянського 
зібрання на Петровській вулиці. Понад 200 
картин і декілька скульптурних творів ек-
спонувалися на ній. Це була найбільша за 
кількістю експонатів пересувна виставка в нашому місті. Вхід на неї був 
платним: з дорослих – 35 коп., з дітей – 20 коп.

Як повідомляла газета «Голос 
Юга», найактивнішу участь у прове-
денні XX виставки ТПРХ брала «міс-
цева художниця О.А. Дикова». Творів 
самої художниці виявити в місті поки 
що не вдалося. Можна скільки завгод-
но фантазувати з приводу її творчої 
спроможності, але в тому, що це була 
здібна авторка, не має бути сумнівів. 
Про це пише в одному зі звітів про стан 

Вечірніх Рисувальних Класів (ВРК) при Єлисаветградському земському 
реальному училищі (ЄЗРУ) їхній засновник, академік Петро Крестонос-
цев: «...Ольга Аполлонівна Дикова декілька років тому припинила відвідуван-
ня ВРК і лише зрідка користується моїми порадами. Надані нею на виставку 
пейзажі зроблені взимку за літніми етюдами і можуть бути віднесені до речей, 
які прикрасили виставку робіт учнів рисувальних класів у реальному училищі 
15 травня 1890 року». 

Ольга Дикова допомагала уповноваженому ТПРХ Якову Борченку 
у вирішенні всіх організаційних питань, пов’язаних з експонуванням ви-
ставки в Єлисаветграді. Предводитель місцевого дворянства Сергій Варун-
Секрет дозволив надати на три тижні зал Дворянського зібрання для розмі-
щення експозиції ТПРХ. Організатори виставки, як повідомлялось у пресі, 
передбачали читання лекцій з образотворчого мистецтва для відвідувачів.

В Єлисаветграді виставку ТПРХ зустріли гостинно, оскільки місцева 
публіка відтоді, як передвижники декілька років підряд обминали місто, 
була позбавлена можливості стежити за розвитком вітчизняного мистецтва 
і скучила за спілкуванням з ним. Тим паче, що на відкриття до Єлисаветгра-
да завітала велика група відомих одеських художників. 

Петро Нілус. «Осінь»

Олександр Попов. «Дворик»
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Найбільший інтерес у відвідувачів викликали 
картини К. Костанді «Непогожий день», «Синя хма-
ра», «Сімейна ідилія», П. Волокідіна «Етюди річки 
Синюхи» (певно, писались на території нашої об-
ласті), Т. Дворникова «Осінь», «Ставок», «У човні»; 
Г. Головкова «Останній сніг»; П. Нілуса «Сад пое-
тів», «З прогулянки», «Біля хворого». 

З гордістю газета «Голос Юга» підкреслювала, 
що серед кращих творів виставки – етюди нашого 
земляка, вихованця ВРК при ЄЗРУ Петра Гансько-
го. Загальне захоплення викликали також роботи 

Бориса Едуардса (бюст Пастера й мармуровий портрет «Шурка») – скуль-
птора, який у 1892 році створив пам’ятник на могилі В.І. Григоровича в 
Єлисаветграді. Чомусь єлисаветградці, згадуючи цю виставку, називають 
її «виставкою футуристів». Чи не тому, що у ній брав участь майбутній за-
сновник абстракціонізму у світовому живописі Василь Кандинський? Слід 
сказати, що члени ТПРХ взагалі дуже цікавились «новим західним мисте-
цтвом», стежили за його розвитком.

21 березня відзначався 25-річний 
ювілей художника – академіка Олек-
сандра Попова, директора Одеського 
художнього училища. Річ у тім, що 
учасники виставки здебільшого були 
його вихованцями. На виставці в Єли-
саветграді експонувалось п’ять кар-
тин Попова, одна з яких була продана. 
Цікаво, що в останні дні роботи ви-
ставка, завдяки електричному освіт-
ленню, працювала до 10-ї години ве-
чора. А всього за три тижні експону-
вання XX виставку ТПРХ у Єлисаветі 
відвідала понад 1 000 осіб, не рахую-
чи, звісно, безплатних відвідувачів.

Як не дивно, але ґрунтовних праць про його діяльність немає й досі, 
незважаючи на величезну роль і значення ТПРХ у розвитку українського 
мистецтва й на той факт, що багато його членів стали класиками вітчизня-
ного мистецтва. Чому? Відповідь знаходимо в невеличкій, виданій мізер-
ним тиражем монографії В. Афанасьєва «Товариство південноросійських 
художників» (К., 1961). Виявляється, у жовтні 1919 року в захопленій де-
нікінцями Одесі товариство відкрило свою чергову виставку, на яку потра-
пило чимало творів (наприклад, карикатури О. Мартиновича) з відверто 

Борис Едуардс. 
«Шурка»

Василь Кандинський. 
«Синій вершник»
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антирадянським спрямуванням. А далі автор монографії зазначає: «Усві-
домлюючи свою провину перед Радянською владою і не знаходячи в собі муж-
ності відповідати за вчинене, деякі члени товариства розгубились, вирішили 
покинути Одесу й опинились в еміграції». Тоді за кордон виїхали Іван Похи-
тонов, Петро Ганський, Борис Едуардс, Микола Кузнецов, Петро Нілус, 
Олександр Ганзен й інші члени ТПРХ.

На мою думку, сучасне мистецтвознавство у великому боргу перед 
ТПРХ, правда про яке досі не написана. Вина художників перед Радян-
ською владою, її невизнання зовсім не означають вини перед мистецтвом. 
Швидше – навпаки!
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НАШІ ЗЕМЛЯКИ ЖАН ПЕСКЕ ТА МІШЕЛЬ 
ПОРТНОВ: ХУДОЖНИКИ ПАРИЗЬКОЇ ШКОЛИ

Жан Песке, малорос, є чудовим худож-
ником, і французька школа може пре-
тендувати на його творчість. 

Гійом Аполлінер

Вперше про французького художника поль-
сько-українського походження Жана Песке (на-
справді Яна (по-нашому Івана) Мирослава Песке-
вича) (1870-1949) я почув від нашого відомого крає-
знавця, автора книжки «Маленький Париж (Ели-
саветград в старой открытке)» Віктора Петракова, 
який мешкав у Москві й був радником міністра куль-
тури Російської Федерації. 

У 2011 році Віктор Васильович займався органі-
зацією першої в Україні виставки одного з фундато-
рів Паризької школи живопису, добре знаного у світі 
й зовсім невідомого на батьківщині. Виставка «Іван 
Песке. Діалог культур» експонувалася 9-28 вересня 2011 року в Київсько-
му національному музеї російського мистецтва. На ній було представлено 
70 живописних і графічних творів майстра різних періодів його творчості, 

яка є прикладом взаємопроникнення поль-
ської, української та французької культур. 

Петраков, що брав участь у київському 
вернісажі Песке, порадив мені звернути 
увагу на цього митця: чи не є він нашим 
земляком, уродженцем Єлисаветградсько-
го повіту? Мовляв, родом Песке із сучас-
ного Первомайська Миколаївської області, 
який був утворений у 1920 році шляхом 

об’єднання трьох розташованих поруч містечок: Ольвіополя, Голти й Бого-
поля. Про те, що Ольвіополь справді входив до складу Єлисаветградсько-
го повіту, мені було відомо. Та виявилося, що Іван Песке народився не в 
ньому, а в Голті, яка належала Ананіївському повіту Херсонської губернії. 
Третя ж складова – містечко Богопіль – підпорядковувалася Балтському 
повіту Подільської губернії. 

Тобто Первомайськ був створений з населених пунктів аж трьох пові-
тів. От якби після об’єднання, міркував я, місто отримало назву Ольвіополь 

Жан Песке
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Наші земляки Жан Песке та Мішель Портнов: художники паризької школи

(а так і мало б статися, бо він найбільший за територією і населенням, та й в 
історії найяскравіше засвітився, якби не горезвісна комуністична ідеологія), 
то Івана Песке, хоча й з натяжкою, ми могли б вважати нашим земляком. 

Натомість місто назвали на честь свята Першого травня – Дня Міжна-
родної солідарності трударів, але не Першотравенськом, як мало б бути, 
а Первомайськом (!). Так з’явилося на карті України місто з дивовижною 
назвою, що сприймається як мовний пам’ятник українсько-російському 
суржику – і не один! Назву Первомайськ мають ще чотири населені пунк-
ти: місто й два села в Луганській області та село в Маловисківському райо-
ні нашої області (на додачу в цьому ж районі Кіровоградщини, крім села 
Первомайськ, є й село… Первомайське). У Російській Федерації я виявив 
лише два Первомайська, зате в Республіці Молдова їх аж чотири. Якою ж 
все-таки бідною була уява комуністичних назвотворців! Можна вважати, 
що в цьому сенсі нашим Новомиргороду й Златополю, коли їх у 1959 році 
об’єднували в одне місто, ще й пощастило, а то б мали якийсь мовний пок-
руч… Восьмомартовськ чи щось подібне. 

Тоді я не знайшов вагомих підстав для того, щоб вважати Івана Песке 
нашим земляком. Та нещодавно, переглядаючи інтернет-сайт «Искусство 
и архитектура русского зарубежья», виявив 
цікаве уточнення в біографічній довідці про 
його місце народження: «Родился 27 июля 
1870 (Голта Ананьевского уезда Херсон-
ской губ.; по другим данным Голованевск, 
ныне Кировоградской обл., Украина)». Саме 
цьому джерелу як найбільш авторитетному 
і повному я схильний довіряти більше, ніж 
іншим. 

Якщо вдасться з’ясувати, міркував я, що 
батько художника лікар Пескевич працював 
у нашому Голованівську, тоді й матимемо достовірну інформацію про те, де 
насправді з’явився на світ його син.

Він міг народитися в Голованівську, але немовлям був перевезений 
батьками до Голти, яку зрештою й записали як місце його народження. 
До речі, відстань між Голованівськом і Первомайськом складає лише 51 км. 
До 1954 року Голованівськ взагалі входив до складу Первомайського ок-
ругу Одеської області. А от з батьком художника якраз і маємо чи не най-
більше плутанини. Крім Мечислава та Мечеслава, в інших довідниках його 
називають Яном, Мстиславом і навіть Мирославом, та й помер він, коли 
сину ледве виповнилося 5 років. 

Загадкою, про що пишуть деякі журналісти, залишається те, як він, пе-
ребуваючи на скромній посаді повітового лікаря, буцімто чи то розбагатів, 
чи то отримав таку велику спадщину, що Іван Пескевич на заповіданий 

Жан Песке. 
«Натюрморт з рибою»
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йому батьком капітал переїхав у 1889 році після закінчення Одеського ху-
дожнього училища до Франції і зовсім не бідував, на відміну від більшості 
своїх співвітчизників. 

Так би я й перебував у невіданні щодо достовірності імен батька й 
сина Пескевичів, коли б не натрапив в Інтернеті на статтю «Художник Ян 
Мирослав Песке (1870-1949), мистець пограниччя культур» польської до-
слідниці його творчості Йоланти Поляновської: «Ян Мирослав Пескe (пол. 
Jan Miroslaw Pеsкe) народився 27 липня 1870 року в містечку Голта того-
часної Херсонської губернії в Україні. Його батьки, лікар Ян й Антоніна 
(дівоче прізвище Знамеровська, із заможної поміщицької родини) Песке, 
проживали в маєтку Новосілка біля Голованівська тогочасного Балтського 
повіту… Ян Мирослав Песке провів дитинство в родинному маєтку, а з 1880 
року навчався в Київському ліцеї. 

Початкову художню освіту він здобув у Рисувальній школі Миколи 
Івановича Мурашка в Києві… і в Одеській рисувальній школі (1886-1889), 
де вивчав архітектуру й живопис». У «Списку землевласників Балтського 
повіту на 1897 рік» знаходимо прізвища Знамеровського Маріана й Знаме-
ровського Флавіана, яким належав маєток у селі Новосілка (1 800 мешкан-
ців). Хтось із них є дідом Яна Мирослава Песке. 

А ще, щоб не виникало сумнівів щодо справжньо-
го імені художника, Йоланта Поляновська зазначає: 
«У Кабінеті гравюр Національної бібліотеки в Па-
рижі (за номером Ca.88.Fol.) є нотатка, ймовірно, 
автограф художника: Peskе Jan Miroslaw… Іноді його 
помилково називають Мечиславом». В українській 
і російській Вікіпедії, у багатьох статтях про Песке 
його називають по батькові… Іваном Мечиславови-
чем, що полякам зовсім не притаманне. 

Отже, художника, як і батька, звали Яном, але 
мав він, що в поляків було дуже поширено, подвійне 
ім’я Ян Мирослав, другу частину якого в нас часто 
приймають за ім’я батька. 

Доречно згадати, що в дитинстві та в 
ранній юності письменника Юрія Карло-
вича Олешу (1899-1960), поляка за похо-
дженням, що народився в Єлисаветграді, 
згідно з метрикою, звали Георгієм Анто-
ном. То вже пізніше, отримавши паспорт, 
він офіційно став просто Юрієм Олешею. 
Так само повне ім’я видатного польського 
композитора Шимановського Кароль Ма-
цей Корвін-Шимановський (1882-1937), 

Жан Песке. 
«Материнство»

Жан Песке. «Сім’я в інтер’єрі»



259259

Наші земляки Жан Песке та Мішель Портнов: художники паризької школи

а класика польської літератури ХХ століття Івашкевича – Ярослав Леон 
Івашкевич (1894-1980). Батько класика української літератури Максима 
Рильського мав навіть потрійне ім’я – Тадеуш Томаш Збігнєв Рильський. 
А справжнє прізвище одного з основоположників літературного авангарду, 
приятеля й палкого шанувальника творчості Жана Песке Гійома Аполліне-
ра – Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Вонж-Костро-
вицький (1880-1918). До речі, свої симпатії до українського народу Гійом 
Аполлінер висловив у вірші «Відповідь запорізьких козаків турецькому 
султанові» (1913), написаного під враженням від картини Іллі Рєпіна. 

А от щодо місця народження Яна Мирослава Песке, то плутанини стало 
ще більше. Якщо довіритись Йоланті Поляновській, то він народився таки 
в Голті, але дитинство його минуло в селі Новосілка поблизу Голованів-
ська, а не навпаки, як припускав я. Щодо батькового багатства, то Йоланта 
Поляновська про це навіть не згадує. Натомість повідомляє, що навчаючись 
деякий час у Варшаві, Жан Песке став стипендіатом, що й дозволило йому 
виїхати для вдосконалення майстерності до Франції. Очевидно, цієї плута-
нини й протиріч у біографії можна було б уникнути. 

Адже відомо, що Жан Песке в 1890-1949 рр. вів щоденник, написав спо-
гади (739 сторінок машинопису), які й досі чомусь не опубліковані, хоча 
на них посилаються, вибірково цитують (зокрема Йоланта Поляновська). 
Та хоч як там було насправді, підстави вважати Яна Мирослава Песке 
нашим земляком все ж з’явилися. 

За аналогією, можна пригадати біографію одного з найвидатніших на-
ших земляків, лауреата Нобелівської премії з фізики Ігоря Тамма (1895-
1971), який народився у Владивостоці, але його дитинство і юність триріч-
ного віку минули в Єлисаветграді. Звісно, Жан Песке у Франції усвідом-
лював себе передусім художником польсько-українського походження. Він 
неодноразово брав участь у виставках польських художників, що мешкали 
у Франції, дружив з видатними співвітчизниками: лауреатом Нобелівської 
премії з хімії 1911 року за «Трактат про радіоактивність» Марією Склодов-
ською-Кюрі (1867-1934); письменницею Габріелою Запольською (1857-
1921), автором популярної п’єси «Мораль пані Дульської» й іншими. 

Серед поціновувачів творчості Жана Песке – знаменитий політичний 
і державний діяч, прем’єр-міністр Франції Жорж Клемансо (1841-1929). 
Його кабінет прикрашали два пейзажі художників Клода Моне й Жана 
Песке. Своє творче кредо Жан Песке сформулював ще в 1894 році, коли 
записав у щоденнику: «Я хотів би колись довести свої роботи до такого ста-
ну, щоб вони промовляли якнайсильніше до почуттів. Шляхетність лінії 
та композиції, гармонія й сила гармонії та світла – це мої прагнення».

З цією метою він вивчав твори імпресіоністів, постімпресіоністів, прера-
фаелітів, японських і китайських художників. Жан Песке досяг надзвичай-
ної майстерності в малюванні китайською тушшю, ставши кращим рису-
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вальником Європи в цій техніці. Віртуозно володів й багатьма іншими тех-
ніками живопису та графіки: олія, пастель, акварель, офорт і т. д. Працював 
у багатьох жанрах живопису: портрет, ню (оголена натура), а найулюбле-
нішим був пейзаж. Песке вважався кращим майстром із зображення лісів 
і дерев, за що його навіть називали «поетом дерев і лісничим живопису». 

Що стосується портретів, то Жан Песке 
малював винятково членів своєї родини: 
дружину Катерину Лушникову й чотирьох 
дітей. А пастелі й акварелі художника ба-
гато експертів ставлять в один ряд з робо-
тами Анрі Тулуз-Лотрека. Імпресіоністи 
й постімпресіоністи Поль Сезанн, Каміль 
Пісарро, Анрі Тулуз-Лотрек, Амедео Моді-
льяні, Поль Сіньяк, Анрі Матісс, П’єр Бон-
нар, Марк Шагал, Пабло Пікассо, Поль Се-
зюр’є, Моріс Дені й багато інших – ось коло 
його спілкування як рівного з рівними. 

Видатний художній критик ХХ століття Андре Варно зазначав: «Песке за-
лишається серед кращих, серед тих, хто продовжив імпресіонізм і потім удо-
сконалив цю техніку, зумів виявити спротив екстраживописним викликам, не-
ухильно йшов лише йому призначеним шляхом. Його творчість – така, якою 
вона є: потужною! І цей майстер може перебувати поруч з найвідомішими». 

Твори Песке зберігаються в Луврі й у багатьох інших художніх музеях 
світу. На вже згаданому інтернет-сайті «Искусство и архитектура русского 
зарубежья» я знайшов відомості про іншого французького художника укра-
їнського походження Паризької школи, про якого ми навіть не чули, але 
який, безсумнівно, є нашим земляком. 

Це – Мішель Портнов (Michel 
Portnoff), який є уродженцем Єлисавет-
града Михайлом Портновим (1885-1978). 
Закінчив Одеське художнє училище (його 
юнацькі роботи відзначав художник і педа-
гог Леонід Пастернак, батько поета Бориса 
Пастернака). Потім Портнов удосконалю-
вав свою майстерність у Німеччині, Швей-
царії, Італії (Флоренція), де прожив майже 
20 років. Брав участь у виставках у Венеції, 
влаштовував персональні виставки в Римі, 

Сієні й Флоренції. У 1929 році переїхав до Парижа. Писав пейзажі, пор-
трети й жанрові сцени в імпресіоністичній манері. Регулярно брав участь у 
салоні Незалежних (1929-1939, 1948-1975, 1977, 1978). Провів персональ-
ні виставки в Парижі (1934, 1935 рік, галерея Simonson, 1943 рік, галерея 
Cambaceres). 

Жан Песке. «Біля озера»

Мішель Портнов. 
«Гуляння в парку»
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ВИНУВАТИЙ І ПОКАРАНИЙ

У поэтов есть такой обычай –
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Магомет, в Омара пальцем тыча, 
Лил ушатом на беднягу ругань. 
Он в сердцах порвал на нем сорочку 
И визжал в лицо, от злобы пьяный: 
«Ты украл пятнадцатую строчку, 
Низкий вор, из моего “Дивана”»! 

Дмитрий Кедрин

В історію образотворчого 
мистецтва художники потра-
пляють, як правило, завдяки 
таланту, високій професійній 
майстерності, новаторству й 
т. п. Бувають, щоправда, й ви-
нятки, коли цьому сприяє не 
стільки їхня творчість, скільки 
гучні скандали, трагічні події, 
до яких вони причетні. Адже 
художники не відстають від 

поетів. Вони також, трапляється, звинувачують один 
одного у крадіжці сюжетів, композицій, колористичних знахідок тощо. 
І важко сказати, що гірше: повне забуття, якого кожен митець намагається 
уникнути, чи здобута таким способом сумнівна слава. 

Уродженцю нашого краю, художникові Якову Івановичу Бровару (1864-
1941), можна тільки поспівчувати. Він разом з Костянтином Крижицьким 
(1859-1911) став жертвою фатального збігу обставин. Крижицький запо-
діяв собі смерть, а Бровар цього не зробив, а отже, й залишився назавжди 
винним, і сталася ця трагедія не в результаті нещасного випадку, аварії чи 
бійки: смерті одному митцеві й горя іншому завдали їхні… картини. 

До 1911 року Бровар був досить успішним живописцем, все в нього 
складалося вдало. Народився Яків Іванович 29 квітня 1864 року в с. Ка-
пітанівці (тепер Новомиргородського району). Навчався в Академії мис-
тецтв (1883-1896) у видатних художників і педагогів М. Клодта, А. Куїнджі 
й І. Шишкіна. За час навчання в АМ отримав чотири срібні медалі (дві 

Яків Бровар Костянтин 
Крижицький
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малі й дві великі). У 1894 році був удостоєний звання класного художника 
другого ступеня, а в 1896-му – художника першого ступеня за пейзаж 
«Березень у лісі». 

Яків Іванович брав участь у виставках АМ, ТПХВ з 1887 року. За карти-
ну «Старий будинок» у 1890 році на виставці Товариства заохочення мис-
тецтв отримав премію С.Г. Строганова, а в 1905 році пейзажем «Осіння до-
рога» переміг на конкурсі ім. А.І. Куїнджі. Дві персональні виставки Якова 
Бровара влаштовувались у Петербурзі в 1908 й 1912 роках. 

Неабияку популярність наш земляк здобув пейзажними творами, напи-
саними в заповідній Біловезькій пущі. Йому вдалося отримати дозвіл ма-
лювати не лише первозданні куточки природи, а і її унікальних мешканців 
– диких зубрів. 

Значне місце в творчості Якова Івановича посідають краєвиди рідної 
України («Літній полудень», «Малоросійська хата», «Місячна ніч у Мало-
росії», «Пасіка», «Лелеки в степу», «Стадо», «Сільський пейзаж» і багато 
інших). Разом з Броварем в АМ навчався й Микола Реріх. 

У далекій Індії в 1936 році він записує до свого щоденника: «Сорок ро-
ків минуло відтоді, як учні Куїнджі розлетілися із майстерні його в АМ, 
але в кожного з нас живе все “така ж гаряча любов до Учителя життя”». 
Згадуючи художників, з якими разом навчався, Реріх пише: «...Не знаю, де 
Борисов… де Кандауров? Де Калмиков? Де Бровар?.. Якби зустрілися, то 
сорок років минули б непомітно. Нічого неприємного не може виникнути 
між учнями Куїнджі... Пам’ятаємо заповіти Вчителя». 

Як не прикро писати про помилку Миколи Реріха, але якраз учні Ку-
їнджі, українці за походженням, Яків Бровар й академік пейзажного жи-
вопису Костянтин Крижицький, опинились в центрі скандальної історії 
з трагічними наслідками. 

З ініціативи Костянтина Крижицького в 1910 році було засновано Това-
риство ім. А. Куїнджі, головою якого він і став. Сучасники згадують нерво-
вість і гарячкуватий характер Костянтина Яковича, що й породжувало кон-
фліктні ситуації з іншими членами товариства, одним з яких був і Бровар.

Власне кажу-
чи, якби щось по-
дібне трапилося 
сьогодні, воно не 
те що не мало б аж 
такого розголосу, 
на це просто не 
звернули б уваги. 
Нині нікого не 
здивуєш тим, що 

Ліворуч – картина Якова Бровара «Біловезька пуща»,
праворуч – картина Костянтина Крижицького 

«Морозний день»
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живописці для написання картин користуються світлинами. Іншим було 
ставлення до цього на початку XX століття. А трапилося ось що. Обидва 
художники випадково написали пейзажні картини (Бровар «Біловезьку 
пущу», Крижицький «Морозний день») не з натури, а з однієї фотографії, 
яку вільно продавали в магазинах. Якийсь фатум тяжів над учасниками цієї 
історії на всіх її етапах. 

Восени 1910 року на виставку російського живопису в Лондоні Кри-
жицький подав 13 своїх картин, чотири з них були продані. Що стосується 
великої, щойно закінченої картини «Морозний день», то він зажадав її по-
вернення з Лондона до закриття виставки, щоб мати можливість експону-
вати в залах АМ на весняній виставці року. На цю ж виставку надав свою 
картину «Біловезька пуща» і Яків Бровар, яка до того ж була написана ра-
ніше, ніж «Морозний день» Крижицького. Поява на одній виставці двох на-
прочуд схожих картин не минула непоміченою. З фотографії Крижицький 
запозичив передусім мотив великого роздвоєного дерева, який вподобав 
для своєї картини і Яків Бровар, лише домалювавши своїх ексклюзивних 
зубрів. 

У газетах з’явилась підла стаття, яка звинувачувала Крижицького в 
плагіаті, буцімто це він украв у Бровара сюжет. Зчинилася справжнісінька 
свистопляска в «жовтій» пресі. Звинувачення такого майстра як Крижиць-
кий у плагіаті було зовсім безглуздим, але для вразливого художника, який 
понад усе цінував свою репутацію, воно виявилося згубним. 

Вина Броваря, як ми можемо сьогодні уявити, полягає насамперед в 
тому, що він не спростував цього наклепу, не виступив на захист колеги, і, 
головне, не зізнався, що також користувався фотографією. Натомість у пе-
редсмертній записці Крижицького, що повісився у своїй майстерні, таке ви-
знання є: «...Я написал по фотографии и ни у кого не похитил! Но этот суд, 
этот переспрос... Я уже без сознания и сил!.. Простите все, прощайте все, 
все... дорогие, хорошие... Был ваш и ухожу с мукой о вас... Убийцам моим да 
простит Господь! Прощай, Россия, родная природа, всё и все, кого любил...»

Син художника розповів, що вночі перед тим, як наважитись покінчити 
з життям, батько читав книжку Толстого «Что такое искусство» і навпроти 
слів «Искусство объединяет людей» дописав: «И разъединяет». Сьогодні 
картина Крижицького «Морозний день» під зміненою (невідомо ким і на-
віщо!) назвою «Повіяло весною» – визнаний шедевр пейзажного живопису 
(зберігається в Харківському художньому музеї). А сам художник – кла-
сик російського й українського образотворчого мистецтва. Яка доля іншої 
фатальної картини – «Біловезької пущі» Броваря – невідомо.

Письменник Василь Немирович-Данченко, батько відомого режисера, 
у статті «Торжество бездарності» писав з приводу самогубства Крижиць-
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кого: «Ні, це не його тремтячі руки, що так ніжно тримали священний пен-
зель, наклали зашморг на шию. Убили його підлі, бездарні нездари!»

Після смерті Крижицького й зливи обвинувачень на свою адресу так до 
кінця не оговтався і Яків Бровар, хоча й прожив ще тридцять років. Він був 
морально розчавленим, а надто після ще одного... самогубства, цього разу 
єдиної доньки, знаменитої письменниці Анни Мар (1887-1917). 

Що змусило її, 15-річну дівчину, назавжди 
покинути батьківський дім, переїхати до Харкова 
і розпочати самостійне життя, можна лише здога-
дуватися. Аня Бровар влаштувалася на роботу в 
контору повітового земства, а в 16 років вийшла 
заміж за якогось Леншина. Однак шлюб виявився 
невдалим і через декілька місяців розпався. 

Перше оповідання 17-річної Анни Леншиної 
було надруковане в 1904 році харківською газе-
тою «Южный край». Тоді ж вона обрала собі псев-
донім. За однією версією, під впливом буддизму, 
яким захоплювалася, у якому Мара – зле божество, 
спокусник Будди. За іншою, запозичила його з п’єси Г. Гауптмана «Самот-
ні», де героїню звуть Анна Мар. У 1910 році молода письменниця повер-
нулася до Санкт-Петербурга, де, як зазначають її біографи, дуже бідувала: 
це означає, що жила Анна окремо від батьків і примирення не відбулося. 
З 1912 року мешкала в Москві. 

Анна Мар – автор повістей «Невозможное» (1911), «Идущие мимо» 
(1913), романів «Тебе Единому согрешила» (1914), «Женщина на кресте» 
(1917) й ін. Сучасники називали Анну Мар за мазохістські нахили її геро-
їнь «Захер-Мазохом у спідниці». Писали навіть таке: «В русской литерату-
ре есть только две большие надежды и обе они Анны – Ахматова в поэзии 
и Мар в прозе». 

Всі її твори через надто відверті сповіді жіночої душі мали скандальну 
популярність. Однак критики зауважуть головне в її творчості: «…Порази-
тельная красота и изысканность как формы, так и содержания прозы Анны 
Мар, легко отметали все обвинения в порочности и бездуховности автора». 
Достеменно невідомо, як саме, перебуваючи в депресії, Анна Мар здійснила 
самогубство: отруїлась чи застрелилась. А було їй лише 30 років. 

Наш земляк Дон-Амінадо в мемуарному романі «Поезд на третьем 
пути» неодноразово згадує Анну Мар як завсідницю богемних зібрань, а 
про її смерть пише: «…Анна Мар, как описанная ею белошвейка, наполнит 
свой бокал обыкновенной серной кислотой и велит похоронить себя в под-
венечном платье, а на небьющееся сердце положить портрет Дорошевича 
с засушенными цветами…» На її самогубство відгукнувся поет В. Брюсов:

Анна Мар
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Сегодня – громовой удар! 
При тусклости туманных далей: 
По телефону мне сказали, 
Что застрелилась Анна Мар… 

Звісно, у радянські часи твори Анни Мар були заборонені. Нині спо-
стерігається нова хвиля інтересу до її спадщини як одного з кращих проза-
їків літератури Срібного віку. Її твори перевидаються, мають свого читача, 
однак ґрунтовного дослідження творчого шляху письменниці досі не немає. 

Те саме можна сказати й про батька. Ні альбому, не кажучи вже про 
монографію, присвячених життю й творчості Бровара, яких він давно й 
безсумнівно заслуговує як один з кращих пейзажистів свого часу, немає 
й дотепер. Хоча картини Якова Івановича зберігаються у Третьяковській 
галереї, Російському музеї, багатьох художніх музеях Росії, України та в 
приватних зібраннях. Навіть такий поважний привід – 150-річчя від дня 
народження – не надихнув мистецтвознавців порушити дивне замовчуван-
ня художньої спадщини Якова Бровара. Таке враження, що й дотепер над 
художником тяжіє якесь прокляття. 
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СЕКРЕТИ ВАРУН-СЕКРЕТІВ, АБО ЯК ХУДОЖНИК 
ЄВГЕН ВАРУН-СЕКРЕТ СТАВ… ЖІНКОЮ

Нещодавно в мережі Інтернет (електронний ката-
лог «Искусство и архитектура русского зарубежья») 
натрапив на інформацію про художницю Євгенію 
Варун-Секрет, яка відразу викликала сумнів щодо її 
достовірності. Це стосується передусім статі худож-
ника: чоловік це чи жінка? Маю зазначити, що хоча 
українській мові більш притаманне ім’я Євген, однак 
у цьому разі вживаємо його російськомовний варіант 
– Євгеній, оскільки це й призвело до плутанини. 

У каталозі подаються такі відомості: «Варун-
Секрет Євгенія (Warun-Sekret Eugen von, 1896-
1963). Художниця російського зарубіжжя. Жила й 

працювала в Королівстві СХС (Королівство сербів, хорватів і словенців – 
з 1929 року країна Югославія). Входила до групи російських художників 
разом з І. Диким, Б. Образковим, М. Меєндорфом й ін. 1922-1927 брала 
участь у копіюванні розписів стародавніх сербських храмів. 1934 разом з 
М. Меєндорфом, В. Шевцовим, В. Бичковським розписувала палацову ка-
плицю Св. Андрія на Дедін’є в Белграді. Учасниця виставок у Белграді: ро-
сійських художників (1924), російських і сербських художників у готелях 
"Париж" і "Клерідж" (обидві – 1925), Товариства російських художників у 
Королівстві СХС (1928). Писала жанрові сцени і пейзажі: "Сонячний сад", 
"Околиці Дубровника", "Останні промені сонця", "Зима в агонії", "Заєць у 
полі", "Хорватка" й ін.»

Всі дослідники сходяться на думці, що батьком цього художника чи ху-
дожниці був відомий державний, політичний і громадський діяч Російської 
імперії Сергій Тимофійович Варун-Секрет (1868-1962). Варто зазначити, 
надзвичайно цікава особистість, як і все його сімейство загалом. 

Уродженець Єлисаветградського повіту, він закінчив спочатку Полтав-
ський кадетський корпус, потім у 1887 році – Московське кавалерійське 
училище й до 1890 року (зовсім недовго, як бачимо) перебував на військо-
вій службі. Повернувшись на батьківщину, повністю зосередився на зем-
ській діяльності. З 1899 по 1904 рік Варун-Секрет – земський начальник, у 
1904-1906 рр. – голова Єлисаветградської земської управи, у 1907-1910 рр. 
– предводитель дворянства Єлисаветградського повіту. 

Сергій Тимофійович
Варун-Секрет
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З 1912 року Сергій Тимофійович – голова Єлисаветградської повіто-
вої земської управи. У 1906, 1907 та 1912 роках обирався членом 1, 2 і 4 
Державної Думи Росії; у 1913-1916 році був старшим товаришем голови 
(віцеспікером), одним із лідерів фракції октябристів, головою Земської 
групи. З 1908 по 1911 рік Варун-Секрет видавав у Єлисаветграді по-
запартійну газету правого напряму «Новороссийский край» (суспіль-
но-літературне й політико-економічне видання) (редактори: В. Теплов, 
А. Пржевальський, Л. Іванов, Л. Замлинський). З 1911 року виходив тиж-
невий ілюстрований додаток до газети. 

Всього світ побачило 972 номери. На превеликий жаль, це єлисавет-
градське періодичне видання, втім, як і всі інші (а їхня кількість сягає де-
кількох десятків!), за винятком хіба що «Голоса Юга», досі не стали об’єк-
том дослідження краєзнавців. А шкода, адже всі вони – унікальне джерело 
інформації про наш край!

Під час Першої світової війни Варун-Секрет влаштував у своєму маєтку 
лазарет на 20 ліжок, де сестрами милосердя працювали його доньки Віра, 
Єлизавета та їхня подруга Ніна (за чоловіком Родзянко). Інформацію про 
це та світлину сестер Варун-Секрет містить популярний столичний часо-
пис «Столица и усадьба. Журнал красивой жизни» (1915, № 34). 

Свого часу в державному архіві Кіровоградської області мені вдало-
ся відшукати формулярний список Сергія Тимофійовича Варун-Секрета 
за 1912 рік: «Председатель Елисаветградской Уездной Земской Управы, 
титулярный советник, 44 года. Из дворян Херсонской губернии. У отца – 
заповедное имение – 1 870 десятин – при деревне Софиевке, Татаровской 
волости; 1 004 десятины при деревне Елисаветовке Маловисковской 
волости. Окончил курс наук в Петровском Полтавском кадетском кор-
пусе 26 августа 1886 года». А ось найцікавіше: «Имеет детей: Веру (род. 
30 октября 1892 года), Елизавету (род. 24 февраля 1895 года), Евгения 
(род. 5 августа 1896 г.), Бориса (род. 1 января 1894 г.). С 22 апреля 1906 года 

по 23 сентября 1907 года избирался 
в члены 1 и 2 Государственной Думы. 
С.Т. Варун-Секрет родился 1 сентя-
бря 1868 года, его жена Величковская 
– 9 апреля 1872 года». 

До речі, згадані села Софіївка та 
Єлисаветівка (нині Маловисківсько-
го району) названі на честь дружини 
Софії та дочки Єлизавети.

Крім двох дочок, як випливає з 
його формулярного списку, Сергій 
Тимофійович мав також двох синів: 

Картина Євгена Варун-Секрета
«Ворожка»
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Євгенія (5.08.1896) і Бориса (1.01.1894). До речі, у каталозі про художни-
цю Євгенію Варун-Секрет зазначено, що вона також, як і Євгеній Варун-
Секрет, народилася у… 1896 році! 

Високі посади С.Т. Варун-Се-
крет займав і при Тимчасовому уряді 
(у 1917 році – повітовий комісар Єли-
саветградського повіту), і при Цен-
тральній Раді, і при гетьмані Скоро-
падському (у 1919 році – товариш мі-
ністра внутрішніх справ в його уряді). 

Судячи з усього, Варун-Секрет 
був амбітною людиною з дивовижною 
здатністю пристосовуватися до будь-
якої влади. Згодом він брав участь у 
Громадянській війні на стороні Біло-
го руху. Зрештою, більшовики оголосили його з родиною ворогами радян-
ської влади. З 1920 року Сергій Варун-Секрет – в еміграції (Югославія, по-
тім Франція). Там він у 1921 році став одним із співзасновників Російської 
національно-демократичної партії, членом ЦК Російської народно-монар-
хічної ради й головою Російського монархічного з’їзду в Берліні (березень 
1922 року). Брав участь у роботі Російського емігрантського національного 
центру у Франції.  Помер у віці 94 років.

Кадровими офіцерами були його брати: ротмістр Володимир та полков-
ники Василь і Георгій, усі троє служили в 6-му гусарському полку, учасни-
ки Білого руху. Також померли в еміграції.

Очевидно, що ця плутанина навіть зі статевою належністю художника 
Євгенія Варун-Секрета свідчить, що він належить до ґрунтовно забутих 
майстрів. Та, виявляється, не мене одного здивувала інформація про нього 
в електронному каталозі «Искусство и архитектура русского зарубежья». 

З’явилися суттєві доповнення до 
його біографії: навчався Євгеній Ва-
рун-Секрет в Одеському художньому 
училищі, потім у Санкт-Петербурзь-
кій академії мистецтв, удосконалював 
свою майстерність у Парижі. Після 
громадянської війни, опинившись в 
еміграції у Королівстві сербів, хорва-
тів і словенців, був запрошений учи-
телем мистецтв до самої королеви і 
навіть супроводжував королівську 
родину під час візиту на Близький 

Картина Євгена Варун-Секрета
«На узліссі»

Картина Євгена Варун-Секрета 
«Дівчина в національному вбранні»
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Схід. Потім Євгеній Сергійович переїхав до Німеччини, викладав в Ака-
демії мистецтв у Франкфурті-на-Майні, був її професором. У цьому місті 
й помер. 

За свідченням одного з учнів Євгенія Варун-Секрета, Крістіана Ере-
чека, художник не був одружений і дітей не мав. У Німеччині його знали 
передусім як майстра, котрий писав портрети російських дівчат.

Витоки помилки зі статевою належністю художника, на мій погляд, 
у неправильному прочитанні імен членів родини Сергія Тимофійови-
ча Варун-Секрета з його формулярного списку: «Имеет детей: Веру (род. 
30 октября 1892 года), Елизавету (род. 24 февраля 1895 года), Евгения 
(род. 5 августа 1896 года), Бориса (род. 1 января 1894 года)». Тобто хтось 
із дослідників, складаючи біографічну довідку, не звернув уваги на те, що 
вони подані в родовому відмінку: так Євгеній Варун-Секрет став Євгенією 
Варун-Секрет.

…Історія мистецтва знає чимало прикладів, коли художники поверта-
лися із забуття, їхня творчістю раптом ставала знаною. Хочеться сподіва-
тися, що посмертне визнання чекає й нашого талановитого земляка Євге-
нія Варун-Секрета. Дедалі більше його картин з’являється на мистецьких 
аукціонах, і вони вражають різноманіттям тем, сюжетів і жанрів (портрети, 
пейзажі, побутові сцени, анімалістика, східні мотиви тощо). 

P.S. Що стосується братів і сестер Євгенія, то про старшого брата Бори-
са відомо лише те, що він був, як заведено в цій родині, військовим. У чині 
підпоручика воював під час Громадянської війни в Збройних силах Пів-
дня Росії. Після поразки Білого руху був евакуйований з Одеси на кораблі 
«Палацький». Про подальшу долю – невідомо. 

А от про сестру Єлизавету відомостей значно більше, і то винятково 
завдяки мемуарам Ніни Сергіївни Аленникової (1895-1964) «Русская тра-
гедия. Дороги дальние, невозвратные», які побачили світ у 2010 році в Мо-
скві в серії «Россия забытая и неизвестная. Золотая коллекция». Дитин-
ство мемуаристки минуло в маєтку батька «Веселий Роздол» (нині в складі 
с. Щасливе Олександрійського району). Батько Сергій Порфирович Алей-
ников був поручиком, фігурує в списку землевласників Єлисаветградсько-
го повіту на 1908-1909 рр. 

Навчалася дівчина спочатку в Одеському, потім у Санкт-Петербурзь-
кому інституті шляхетних панянок. Захоплювалась театром, проходила 
в Петербурзі приватні театральні курси А.П. Петровского (1913-1916), по-
тім – у Санкт-Петербурзькій філармонії. Була прийнята в гастрольну тру-
пу Малого театру. Після Лютневої революції 1917 року деякий час жила 
в Єлисаветграді. Потім з Одеси в 1920 році евакуювалась до Туреччини, 
а звідти – у Францію. Одружилася з морським офіцером Всеволодом Пав-
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ловичем Доном. Іхній син Ростислав Дон став відомим французьким ди-
пломатом. 

Спогади Ніни Аленникової, написані з неабияким художнім хистом, 
пронизані щирою любов’ю до природи, побуту та людей нашого краю. Зга-
дуються Єлисаветград, Любомирка, Помічна, Новоукраїнка; поміщицькі 
родини Шебеко, Ламзіни, Рустановичі, Ревуцькі й ін. 

Єлизавета Варун-Секрет – подруга Ніни Аленникової часів навчання в 
Одеському інституті шляхетних панянок. Після тривалої розлуки вони ви-
падково зустрілися в Парижі в 1934 році й зберігали зв’язок до кінця жит-
тя. Єлизавета Сергіївна вийшла заміж за російського скрипаля Олександра 
Орлинського й мала дочку Маргариту, яка, своєю чергою, стала дружиною 
інженера Олега Караівана. Відомо, що вона викладала російську мову на 
посаді професора університету в Монреалі.

У цьому місті в 1998 році й померла Єлизавета Варун-Секрет. Їй було 
103 роки! 
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Мне бы жить и умереть в Париже…
В. Маяковский

Першим з наших художників-земляків «вікно 
в Париж» прорубав неперевершений живописець-
мініатюрист Іван Павлович Похитонов (1850-1923). 
Він став всесвітньо відомим митцем ще за життя, 
посмертна слава й популярність супроводжує його 
творчість і нині. Більше того, він став класиком об-
разотворчого мистецтва відразу 4-х країн – Украї-
ни, Росії, Франції та Бельгії! У бельгійському місті 
Льєж, де він похований, на честь Похитонова назва-
но вулицю. 

На початку ХХ століття удосконалювати свою 
майстерність у надії завоювати світову столицю мистецтва вирушили уро-
дженці Єлисаветграда Амшей Нюренберг (1887-1979), Ісидор Золотарев-
ський (1888-1961), Захар Рибак (1897-1935) і Йосип Константиновський 
(1892-1969). Прикметно, що початкову художню освіту всі вони отримали, 
відвідуючи Вечірні Рисувальні Класи при Єлисаветградському земському 
реальному училищі, якими керував талановитий художник і педагог Фео-
досій Козачинський (1864-1922). 

Зрозумівши, що Париж їм не підкори-
ти, Амшей Нюренберг й Ісидор Золота-
ревський, прихопивши із собою Семена 
Данишевського (уродженця м. Вільно), 
у 1912 році повернулися до Єлисавет-
града. Ця трійця й розворушила художнє 
життя міста, організувавши у квітні 1913 
року за сприяння місцевого благодійно-
го товариства поширення грамотності й 
ремесел грандіозну І Єлисаветградську 
художню виставку, яка стала подією че-
рез участь у ній як місцевих митців, так 
і художників Харкова, Одеси й Полтави. Був виданий каталог виставки, 
лекції про сучасний стан образотворчого мистецтва мешканцям міста читав 
відомий мистецтвознавець зі столиці Сергій Глаголь. У відділі народного 

Амшей Нюренберг

Амшей Нюренберг.
«Вид Єлисаветграда». 1910 р.
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декоративно-ужиткового мистецтва увагу відвід-
увачів привертав незвичайний експонат, позна-
чений у каталозі як «Рубашка гетьмана Полубот-
ко. Образец старинной украинской вышивки». 

Наступного року була влаштована ІІ Єлиса-
ветградська художня виставка, на якій, крім реа-
лістичних творів, експонувалися картини худож-
ників-модерністів. Все йшло до того, що в Єли-
саветграді мав відкритися художній музей, яко-
му Іван Похитонов обіцяв подарувати декілька 
своїх картин. Та почалася Перша світова війна, 
потім революція, і, звісно, про художній музей в 
Єлисаветграді було забуто. 

По-різному склалися творчі долі Нюренбер-
га, Золотаревського й Данишевського після ре-
волюції 1917 року. Амшей Нюренберг, якого в 

юності називали «російським Ван Гогом», жив і працював у Москві. Він, 
відмовившись від своєї ранньої творчості, спробував освоїти метод соціа-
лістичного реалізму, але 
натхнення полишило його. 
В історію російського мис-
тецтва Нюренберг увійшов 
передусім як автор чудової 
мемуарної книжки «Одесса 
– Париж – Москва. Воспо-
минания художника», яка 
у повному обсязі побачила 
світ у 2010 році.

Ісидор Золотаревський, який у 1920-ті рр. завідував Художньо-репро-
дукційною майстернею музейних зліпків Ленінградського відділення Глав-
науки, прославився хіба що тим, що в 1926 році після самогубства поета 
Сергія Єсеніна зняв з нього посмертну маску й зробив зліпок його руки. 
Із цього приводу 3 грудня 1926 року друг Єсеніна Григорій Колобов по-
ділився своїми враженнями від роботи Золотаревського з останньою дру-
жиною поета Софією Андріївною Толстою (онукою Лева Толстого): «Ма-
ска – очень хорошая, сходство поразительное, что, конечно, в таких вещах 
самое главное. На посмертной маске поэта хорошо видно чудное, грустное, 
скорбное лицо, через которое открывается живая душа С. Есенина». 

Сам Золотаревський, до речі, аніскільки не сумнівався, що це було са-
могубство, а не вбивство поета. Адже версія про вбивство Єсеніна з на-
ступним інсценуванням самогубства донедавна була досить популярною, 

Ісидор 
Золотаревський

Посмертна маска й зліпок руки Сергія Єсеніна
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зокрема в художній формі вона представлена в популярному телесеріалі 
«Єсенін» із Сергієм Безруковим у головній ролі (2005). І це попри те, що 
крапку в цій історії остаточно поставлено в 1989 році, коли на клопотання 
Єсенінської комісії під головуванням провідного єсенінознавця Ю. Проку-
шева було проведено низку судово-медичних експертиз, на підставі яких 
зроблено висновок, що версії про вбивство поета «…являются вульгарным, 
некомпетентным толкованием специальных сведений, порой фальсифици-
рующим результаты экспертизы».

Натомість наш третій «парижанин» Семен Дани-
шевський залишився в Єлисаветграді, ставши після 
засновника Вечірніх Рисувальних Класів при зем-
ському реальному училищі Петра Крестоносцева й 
продовжувачів його справи Нікольського та Феодо-

сія Козачинського четвертим 
визначним художником-педа-
гогом Єлисаветградщини. 

Натомість зачепитися в Па-
рижі вдалося уродженцю Єли-
саветграда, живописцю, графіку й керамісту Захару 
Рибаку. З 1926 і до кінця життя він жив і працював 
у столиці Франції. У паризьких картинних галереях 
було влаштовано п’ять його персональних виставок. 
Рибак створив вражаючу серію картин на тему єврей-

ських погромів в Україні, писав також портрети, пейзажі, жанрові сценки з 
життя єврейської провінції. Він так і не встиг побувати на «землі обітова-
ній» (прожив лише 38 років), а проте у 1962 році вдова художника відкрила 
в Ізраїлі в місті Бат-Ям художній музей «Дім Рибака» (живопис і кераміка).

І вже зовсім фантастично склалася доля Йосипа Константиновського, 
батько і брат якого загинули в Єлисаветграді під час григор’євського погро-
му в травні 1919 року. Після цього він з дружиною емігрував до Палестини. 
З 1923 року жив і працював у Парижі, мав ательє на Монпарнасі, зробив 
собі ім’я як скульптор-анімаліст під псевдонімом Жозеф Констан. Почав 
заради заробітку писати твори французькою мовою. Найвідоміший роман 
Мішеля Матвєєва (літературний псевдонім Константиновського) «Загнан-
ные» (1933) перекладений на 7 європейських мов, у ньому змальований 
кривавий єврейський погром в Єлисаветграді й долі єврейських емігрантів 
з Росії в різних країнах. У 1936 році за збірку оповідань «Странная семья» 
Константиновський отримав літературну премію, згодом вийшли його 
спогади «Вчера и давно» про дитячі роки в Єлисаветграді й Одесі 1914 р. 
У 1947 році побачила світ книжка «Город художников», яка детально зма-
льовує сумне життя маленької колонії російських художників у Парижі, 

Захар Рибак

Йосип 
Константиновський 
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а в 1959 році – роман про дитинство «Далеко, давно». 
Жоден твір Мішеля Матвєєва, на превеликий жаль, 
російською мовою не було перекладено. У 1964 році 
мер ізраїльського міста Рамат-Ган виділив Жозефу 
Констану безплатну майстерню, і він періодично жив 
то в Парижі, то в Ізраїлі. Після смерті його ательє 
в Рамат-Гані претворили в музей Жозефа Констана. 

Французьким художником українського похо-
дження називають уродженця Єлисаветграда Івана 
Олексійовича Бабія (1896-1949). Біографічні відомо-
сті про нього дуже скупі, хоча творчість митця, безу-
мовно, заслуговує на увагу.

Після більшовицького перевороту 1917 року 
Бабій емігрував до Німеччини. Художню освіту здо-
був у Берлінській академії мистецтв (1921-1923), де 
був стипендіатом Української місцевої секції, та в 
Парижі (від 1925). Автор портретів, пейзажів, натюр-
мортів, тематичних композицій. Брав участь у вистав-
ках з 1923 року в Берліні, а також у Парижі, зокрема 
в «Осінньому салоні» (1925-1935, був його членом), 
«Салоні незалежних» (1926-1935).

Намагаючись зберегти зв’язок з батьківщиною, 
надавав картини для експонування на ювілейну ви-
ставку мистецтва народів СРСР у Москві, на І Все-

українську виставку Асоціації революційного мистецтва в Харкові (1927), 
на спільну українсько-французьку виставку у Львові (1932). Персональні 
виставки Бабія проходили в Берліні (1924), Парижі (1929). У 1936 році на 
персональній виставці в музеї Же де Пом показав велике полотно «Енци-
клопедисти ХХ століття» й етюди до нього. 

У 1930-ті рр. тривалий час працював в Африці; створив цикл етногра-
фічних замальовок, які друкувалися у французьких журналах. У 1940 році 
виставка його африканських робіт експонувалася в галереї Zak.

У своїх картинах Іван Олексійович тяжів до неокласики: «Автопор-
трет», «Жінка в чорному вбранні», «Жінка в червоному вбранні», «Картя-
рі», «Адам і Єва», «Портрет дружини художника та її сестри», натюрморт 
«Букет» й ін.

У 1921 році Бабій познайомився в Берліні із земляком Володимиром 
Винниченком і художником Миколою Глущенком. Письменник, який сам 
був непоганим живописцем, у своєму щоденнику від 4 липня 1924 року 
зазначив: «Талант обох виразно помітний». Проте це не завадило Винни-
ченкові закрутити інтрижку з дружиною художника Марією Бабій, про 

Іван Бабій

І. Бабій. 
«Натюрморт»
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що свідчить, зокрема, ось такий запис у його щоденнику: «Побачення о 5-й 
годині. Не вдалося. Чомусь не прийшла. Прикрости ніякої – баба з возу, 
кобилі легше». От і вся інформація, яку вдалося відшукати про Івана Бабія 
в опублікованих джерелах.

Одесити не без підстав на-
зивають Петра Павловича Ган-
ського (1867-1942) своїм ху-
дожником. Він – представник 
знаменитого польського роду 
– народився в маєтку батька в 
с. Миколаївка Ананьївського 
повіту (нині Одеської області), 
згодом жив в Одесі. А проте й 
ми маємо право називати Ган-
ського своїм земляком, адже з 

1880 по 1885 рік він навчався в Єлисаветградському 
земському реальному училищі, відвідував Вечірні Рисувальні Класи, за-
сновані в 1880 році академіком Петром Крестоносцевим. А це означає, що 
первинну художню освіту Ганський здобув у нашому місті. Та й вибір бать-
ками навчального закладу для хлопця, який мав здібності до малювання, 
вочевидь, був обумовлений передусім наявністю при реальному училищі 
Вечірніх Рисувальних Класів. А жив Петро Ганський в Єлисаветграді в 
будинку своєї тітки Варвари Павлівни Ганської, яка була дружиною од-
ного з найбагатших поміщиків Єлисаветградського повіту, конезаводчика 
Кирила Васильовича Соколова-Бородкіна. Крім декількох будинків у Єли-
саветграді, Соколов-Бородкін був власником маєтку Червоновершка, що 
нині є селом Компаніївського району. Чудовий панський особняк, в якому 
розміщується школа, на щастя, якимось дивом вцілів. А проєктував його 
не хто-небудь, а сам Андрій Михайлович Достоєвський (брат геніального 
письменника), що в середині ХІХ століття працював міським архітекто-
ром Єлисаветграда. Безсумнівно, що в цій садибі Соколових-Бородкіних 
у Червоновершці часто бував і Петро Ганський. 

Після Єлисаветграда він навчався в Санкт-Петербурзькій академії мис-
тецтв (1885-1889), а завершив художню освіту в Парижі, в Академії де Бо-
Ар. З 1890 року брав участь у виставках Товариства південноросійських ху-
дожників й Академії мистецтв. Він – автор камерних вишуканих пейзажів, 
жанрових композицій і портретів, виконаних в імпресіоністичній манері. 

Відомий художній критик Микола Брешко-Брешковський у газеті 
«Одесский листок» від 26 липня 1903 року зауважує: «...Ганский Петр Пав-
лович – среднего роста, блондин, худощавый, нервный. Он очень талантлив. 
Ганский – не разбрасывается… Строгость рисунка он вынес из мастерской 

Петро Ганський П. Ганський. 
«Автопортрет»
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Жерома (был его учеником 
некоторое время). Зимой и 
осенью живет в Париже, лето 
проводит в имении отца под 
Одессой, принимает участие 
в выставках ТЮРХ...»

Так сталося, що рево-
люція 1917 року застала 
Ганського в Одесі, куди він 
приїхав з Парижа для участі 
в одній з виставок. Його садиба в Миколаївці була розгромлена, Петра Пав-
ловича більшовики заарештували й засудили до розстрілу. Вирок викона-
ти, на щастя, не встигли, оскільки Одесу захопили денікінці, які й звільни-
ли художника. Емігрувати до Франції Ганському вдалося лише в 1919 році. 
Він назавжди оселяється в Парижі. Трагічні події, свідком й учасником 
яких він став на батьківщині, зробили його глибоко релігійною людиною. 
У 1922 році Ганський постригся в ченці, у 1925-1927 рр. навчався на тео-
логічному факультеті в Ліоні, після чого став католицьким священником. 
З 1934 по 1942 рік служив у різних монастирях Франції.

Після смерті Петра Павловича залишився вели-
кий архів, зокрема рукописи з його філософськими 
роздумами про сенс життя, про шляхи розвитку люд-
ства, а також фантастичний роман під промовистою 
назвою «Червона зірка». 

Із сумом доводиться констатувати, що творча й 
богословська спадщина Ганського зовсім не дослі-
джені, а головне – не складено каталогу його творів. 
Як наслідок, маємо прикрий факт: Одеський худож-
ній музей – єдиний в Україні має у своїй колекції 
картини й акварелі Петра Павловича. Наскільки мені 
відомо, одна картина Ганського «Маскарад у Венеції» 

зберігається в приватній колекції відомого українського бізнесмена, а нині 
народного депутата України Олександра Табалова. От якби нашому облас-
ному краєзнавчому музею вдалося домовитися зі своїми одеськими колега-
ми про експонування виставки творів Ганського в Кропивницькому! 

Про нашого наступного парижанина донедавна ми навіть не чули. Це 
– французький художник Мішель Портнов (Michel Portnoff), а насправді –  
уродженець Єлисаветграда Михайло Портнов (1885-1978). Після закінчен-
ня Одеського художнього училища він удосконалював свою майстерність 
у Німеччині, Швейцарії, Італії (Флоренція), де прожив майже 20 років. 
Брав участь у виставках у Венеції, мав персональні виставки в Римі, Сієні 

Маєток Соколових-Бородкіних 
у с. Червоновершка

Картина Мішеля 
Портнова
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й Флоренції. У 1929 році переїхав до Парижа. Писав пейзажі, портрети й 
жанрові сцени в імпресіоністичній манері. Регулярно брав участь у салоні 
Незалежних (1929-1939, 1948-1975, 1977, 1978). Провів персональні ви-
ставки в Парижі в 1934 і 1935 році (галерея Simonson) і 1943-му (галерея 
Cambaceres). У 1979 і 1984 рр. у Парижі були організовані меморіальні ви-
ставки Михайла Портнова. Син художника Андре Портнов (нар. 1941) – 
відомий учений, фахівець з інновацій і промислової стратегії, автор декіль-
кох монографій (зокрема «Революція й інтелігенція»), засновник журналу 
«Наука і технології», доктор технічних наук, професор Паризького універ-
ситету. От поки що й усі відомості про Михайла Портнова з нещодавно 
створеного інтернет-сайту «Искусство и архитектура русского зарубежья». 
Ґрунтовне знайомство з його творчою спадщиною, хочеться вірити, у нас 
попереду. 

Письменник Юрій Трифонов – зять Амшея Нюренберга – в оповіданні 
«Начало» згадує свої відвідини в Парижі художника Йосипа Константи-
новського і його роздуми про феномен слави Марка Шагала: «Анималист 
был глубоко стар, общителен, мил, покоен. Говорили о художниках, с ко-
торыми он начинал. Он сказал: “Марку повезло. Художник он неплохой, 
особенно синий цвет у него хорош. Но в общем-то повезло...” Анималист 
говорил спокойно. Это было его твердое убеждение, выношенное годами 
в мансарде, куда вела железная лестница, похожая на пожарную. “Но все-
таки, – заметил я, – Марк кое-чего добился в своей области, не правда ли?” 
– “Повезло, – твердил анималист. – Были художники гораздо сильнее…”». 
І справді, у мистецтві (та й не лише в ньому), щоб досягти успіху, крім та-
ланту й працелюбства, потрібне ще й везіння, талан. Можна бути таланови-
тим, але безталанним. 

Однак у випадку із сучасним французьким ху-
дожником Віктором Орлі, здається, і талант, і талан 
гармонійно поєдналися. Під цим псевдонімом зробив 
собі ім’я у Франції уродженець Кіровограда Геннадій 
Гребньов, якого називають одним із найяскравіших 
представників імпресіоністів нового покоління, «но-
вим Ван Гогом». Він народився в 1962 році, закінчив 
Кіровоградську дитячу художню школу й філоло-
гічний факультет КДПІ ім. О.С. Пушкіна. Профе-
сійну діяльність як художник розпочав у 1993 році. 
Великий вплив на формування Геннадія Гребньова 

як професійного художника, на вироблення його творчого почерку спра-
вив кіровоградський живописець Сергій Шаповалов. У 2004 році Гребньов 
переїздить до Франції, живе й працює, щоправда, не в Парижі, а в Марселі.

Віктор Орлі
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Бере участь у престиж-
них мистецьких салонах у 
Франції, Канаді, Україні, 
Китаї. У 2013 році Академія 
мистецтв Гуангдонг Юехуа 
(м. Гуанчжоу, Китай) при-
ймає Віктора Орлі у свої 
члени.

Віктор Орлі працює в 
різних жанрах живопису: 
натюрморт, пейзаж, роман-
тичний і символічний фігуратив. Його роботи вирізняються тонкою стилі-
зацією, поєднанням реального й фантастичного, яскравою колористикою. 
За тонке відчуття в живописі неповторного духу Провансу Віктора Орлі 
називають почесним послом цього регіону. Нагороди: перший приз салону 
«Царство Нептуна» м. Марселя (2005), «Золота медаль інтернаціонально-
го салону «Нант – Фасад Атлантики», м. Нант, Франція (2006), Гран-прі 
Салону м. Кастоллє, Франція (2007), Перший приз Салону м. Кастоллє, 
Франція (2009), Медаль м. Марселя (2013).

Твори Віктора Орлі зберігаються в приватних колекціях у Франції, 
Італії, Німеччині, Україні, Росії, Польщі, Нідерландах, Бельгії, Китаї, 
Канаді й США. 

Декілька картин художник подарував обласному художньому музею 
та художньо-меморіальному музею Олександра Осмьоркіна.

Маючи стількох видатних митців, які жили, працювали, а дехто й зали-
шився в Парижі назавжди, чи можемо ми помріяти, що вислів «Єлисавет-
град – маленький Париж» – не така вже й зухвала гіпербола? 

Віктор Орлі. «Соняхи»
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Хто з біографів всесвітньо відомого українсько-
го художника, нашого земляка Івана Павловича 
Похитонова (1850-1923) й коли вперше припус-
тився прикрої помилки, визначаючи місце його на-
родження, навряд чи можна встановити. Принайм-
ні я, працюючи в Кіровоградській картинній гале-
реї з 1976 року, уже тоді знав, що сталася ця подія в 
с. Мотронівці, яку згодом поглинуло село Зелений 
Гай Знам’янського району. Це твердження сприй-
малося як незаперечна істина і, на жаль, потрапи-
ло на сторінки художніх довідників, енциклопедій 

і монографій, навіть у Вікіпедію. 
До цього, каюсь, причетний і я. Хоча, збираючи документальні й архівні 

матеріали про родину Похитонових, підсвідомо відчував: щось тут не так. 
Адже Мотронівка розташована поблизу Єлисаветграда (нині село Зелений 
Гай, підпорядковане Трепівській сільській раді), а прізвище Похитонов чо-
мусь пов’язане з населеними пунктами, досить віддаленними від повітового 
міста. Переглядаючи сьогодні те, про що тоді дізнався, сам собі дивуюся, 
чому не перевірив. Ось ці факти. 

Похитонови володіли 504 десятинами землі в Татарівській волості Єли-
саветградського повіту. У 1861-1862 рр. батько художника, відставний ар-
тилерійський поручик Павло Данилович Похитонов, був дійсним членом 
Херсонського губернського статистичного комітету. Обирався гласним 
Єлисаветградського повітового земського зібрання в 1865-1867 і 1883-
1886 рр. і мировим посередником. Влаштував і був опікуном земської 
школи в с. Татарівці (нині село Комишувате Новоукраїнського району), 
в якій навчалося 30 дітей. 

З 1871 по 1877 рік Павло Похитонов – почесний мировий суддя Єлиса-
ветградського повіту. Друкував свої замітки й спостереження в «Бюллете-
нях о состоянии сельского хозяйства по Елисаветградскому уезду» (1887-
1888). У звітах про діяльність Єлисаветградського повітового земського 
зібрання за 1872 рік я натрапив навіть на таку інформацію: «Землевладе-
лец Похитонов просит средства для исправления плотины в его имении 
(д. Матрено-Андреевка)». 
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Якби я тоді не полінувався зазирнути в довідник «Кіровоградська об-
ласть. Адміністративно-територіальний устрій», виданий у 1986 році, то ви-
явив би, що Мотронівок у Єлисаветградському повіті було принаймні дві. 
Крім згаданої вище, у книжці фігурує ще й Мотроно-Андріївка, приєднана 
в радянські часи до села Новопавлівки Помічнянської сільської ради Ново-
українського району. 

Остаточно на запитання, де народився Іван Похитонов, дає відповідь 
фундаментальна книжка «Список населенных мест Херсонской губернии», 
видана в 1896 році. З неї ми дізнаємося, що в Єлисаветградському повіті 
було 49 волостей. Найбільший інтерес для нас, звісно, становить Татарів-
ська волость, до якої й входила «деревня Матрено-Андреевка (Матреновка, 
Похитоновка)». Як бачимо, потрійна назва села вичерпно точно свідчить 
про місце народження Івана Похитонова.

За даними Вікіпедії, у 
Новопавлівці, де слід шука-
ти батьківщину художника, 
донедавна мешкало… 67 осіб. 
Скільки зараз, не знаю. Рід-
ну Мотронівку та її мешкан-
ців художник увічнив у бага-
тьох живописних перлинах 
(пейзажі, портрети, жанрові 
сценки). До речі, й сам Похи-
тонов мимоволі увів в оману 
своїх біографів: малюючи рідне село, він у назвах творів використовував 
скорочену назву маєтку: «Весілля в Мотронівці», «Ставок у Мотронівці» 
й т. д. А Мотронівка, яку ми помилково вважали «похитонівською», вияв-
ляється, належала землевласнику Крижановському: її інколи так і назива-
ли – Мотронівка (Крижановка). 

Та було ще одне село на 
Єлисаветградщині, якому 
Іван Павлович присвятив 
з десяток своїх шедеврів. 
Це, як зазначено в ката-
логах, «Село Никольское 
Елисаветградского уезда, 
имение Угриновичей». Там 
він гостював у своїх добрих 
знайомих, де виконав такі 
твори: «Старий будинок у 
Нікольському» (на звороті 

І. Похитонов. «Весілля в Мотронівці»

І. Похитонов. 
«Старий будинок у Нікольському»
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художник зробив напис: «Многоуважаемой Анне Павловне Угринович на 
память о лете 1915 года в Никольском»), зберігається в Київському музеї 
російського мистецтва; «Пейзаж у Херсонській губернії» (на звороті на-
пис: «Правая сторона усадьби в Никольском»), зберігається в Тульському 
художньому музеї; «Селянка з відрами. Нікольське» (приватне зібрання в 
Москві), «Степове село Нікольське» (приватне зібрання у Франції), «Коні 
на водопої» (приватне зібрання) й інші. Але де знаходилося це село, адже 
Нікольських у Єлисаветградському повіті налічувалося не один десяток? 

Довелося шукати через власників, хоча відомостей про них я назби-
рав не так багато, як хотілося б. У довіднику «Весь Єлисаветград в 1910 
году» серед видатних в архітектурному сенсі приватних будівель значиться 
будинок Угриновича на вулиці Інгульській. У документальних джерелах 
згадується лише дворянин Микола Филимонович Угринович. У 1889-
1892 рр. він був гласним Єлисаветградського повітового земського зібран-
ня, почесним мировим суддею Єлисаветградського повіту (1889-1895). 
Багато корисного Микола Филимонович зробив на ниві народної освіти: 
був попечителем Звєрєвського училища Павловської волості, для якого 
в 1898 році побудував спеціальне приміщення. Опікувався також Ново-
українськими однокласним і двокласним міністерськими училищами. 
Після смерті Угриновича в 1909 році Павлівська сільська громада на від-
значення заслуг замовила його портрет для Новоукраїнської земської шко-
ли. А ще Микола Филимонович розпочав будівництво приміщення для 
Піщанобрідської 2-ї школи, яке в 1910 році завершило земство. 

Нещодавно з’ясувалося, що Угриновичі володіли селом Нікольським 
поблизу с. Піщаний Брід Добровеличківського району. Донедавна (за 
даними Вікіпедії) в селі Микільському (в перекладі на українську мову) 
Піщанобрідської сільської ради мешкало… 25 осіб. Нині це «мертве» село! 
Прикро! Отакі маємо «Похитоновські місця»! 

Та все ж природа майже в тому ж вигляді, як за часів Похитонова, збе-
реглася, а отже, можна було б започаткувати міжнародні «Похитоновські 
пленери» за участю художників тих країн, які вважають Похитонова сво-
їм класиком (України, Росії, Білорусі, Франції і Бельгії). Митець помер 
12 грудня 1923 року в бельгійському місті Льєжі, де на його честь названо 
одну з вулиць. 

Дивний ми все-таки народ: відомих усьому світові уродженців краю 
визнавати своїми земляками ніяк не бажаємо, а отже, й не вшановуємо, 
як належить. Мені вже доводилося писати про цей феномен нашої вдачі, 
розповідаючи про Л. Троцького, генерала О. Самсонова й багатьох інших. 
Останніми роками в обласному центрі з’явилися перші дві вулиці на честь 
художників-земляків. Я нічого не маю проти вшанування О. Осмьоркіна 
й П. Покаржевського; мене лише дивує, чому І. Похитонов – безперечно, 
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найвидатніший художник Єлисаветградщини, митець світового рівня – 
такої честі не удостоєний. Адже початкову освіту майбутній художник от-
римав у Єлисаветграді, закінчивши кращий на ті часи навчальний заклад 
міста під назвою «Чоловічий пансіон Гумберта». В «Историческом очерке 
г. Елисаветграда» (1897) про нього сказано: «Мужской пансион Гумберта 
на степени прогимназии открыт в 1860 году. Господин Гумберт по прави-
лам и сведениям своим заслуживал в городе полное уважение и доверие 
как опытный и добросовестный педагог. Пансион г. Гумберта существовал 
около десяти лет». Коли навчався Похитонов, у пансіоні-прогімназії пере-
бувало 16 учнів і 4 педагоги. 

У Єлисаветграді жила рідна сестра Похитонова Юлія Павлівна, яка 
1876 року вийшла заміж за кавалерійського офіцера Леоніда Олександро-
вича фон Фессінга (1847-1920), завзятого театрала. 17 січня 1877 року в 
Єлисаветграді в подружжя народився хлопчик, названий Сашком, згодом 
видатний український і російський актор та режисер Олександр Загаров 
(1977-1941). У нашому місті минули перші 10 років життя племінника По-
хитонова, тут він захопився театральним мистецтвом. 

А його батько, відставний полковник Леонід Олександрович фон Фес-
сінг, у 51 рік став… інспектором щойно створеного Станіславським і Не-
мировичем-Данченком Московського художнього театру (МХТ). 20 ро-
ків до самої смерті він виконував свої обов’язки, як згадують сучасники, 
«с исключительным чувством ответственности»: «Полный достоинства ма-
ленький плотный полковник с пульверизатором в руках, усердно освежаю-
щий хвойным экстрактом помещение перед репетицией, – герой множества 
актерских баек. Это был необычайно чуткий и добрый человек». Зрозуміло, 
що Похитонов часто відвідував сестру в Єлисаветграді. Напевне, жила вона 
з родиною десь неподалік від місця роботи чоловіка – Єлисаветградського 
кавалерійського училища.

Чому б обласному художньому музею не виклопотати право називатися 
ім’ям славетного художника-земляка? За свідченням єлисаветградського 
громадського діяча П.З. Рябкова, після успіху Першої міської художньої 
виставки 1913 року Єлисаветградське благодійне товариство поширення 
грамотності й ремесел мало намір створити в місті художній музей. Воно 
заручилося підтримкою Академії мистецтв і Товариства передвижників, 
а також, пише Рябков, «получено обещание художника И. Похитонова, 
уроженца Елисаветграда, пожертвовать несколько своих работ, когда такой 
музей будет открыт». 

А в статті члена місцевого Товариства поширення грамотності й реме-
сел О. Біркіна в газеті «Голос Юга» (27.01.1913) мова йде про речі взагалі 
сенсаційні: «...В Елисаветграде в настоящее время началась полемика по 
вопросу создания первого в городе художественного музея. Впервые этот 
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вопрос обсуждался в 1911 году. На собрании в земстве было предложено 
содержать музей силами города и земства. У нас, на совещании “В обществе 
грамотности”, также поднимался вопрос о создании музея. Причиной тому 
явилось желание одного из местных уроженцев города художника Ивана 
Похитонова, который проживает в Париже. В случае открытия такого ху-
дожественного музея он пожелал передать часть своих картин в дар городу, 
а после смерти оставить на пользу городу всю коллекцию картин. Все это 
мотивируется тем, что теперь Императорская Академия Художеств очень 
быстро идет навстречу тем городам, которые создают у себя художествен-
ные музеи...»

Чи здійснив свою обіцянку Іван Павлович, з’ясувати не вдалося. Цілком 
можливо, що декілька картин Похитонов все ж подарував рідному місту. 
А там війна, революція, братовбивча громадянська... Якби не вони, мав би 
Єлисаветград ще в 1914 році чудовий художній музей. Ще в 1916 році один 
з російських мистецтвознавців з неймовірною прозорливістю передбачив 
творчу долю нашого земляка: «…Будут новые методы и течения в искус-
стве, но Похитонов останется навсегда особенной, исключительной вели-
чиной, и чем больше изучаешь его, тем яснее становится громадный успех 
его в Париже».
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ІВАН ПОХИТОНОВ – ФУНДАТОР 
ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

Яка трагедія, коли суспільство (наслід-
ком цілого ряду цілком «раціональних» 
причин) втрачає здібність відчувати і 
цінити видатність видатної людини... 
Це, може, найстрашніший гріх, бо гріх 
проти св. Духа. Наш – нас всіх – найго-
ловніший гріх, за який так тяжко карає 
нас наша історія.

Євген Маланюк

Нарешті в Кропивницькому (замість вулиці 
Радянської) з’явилася вулиця Івана Похитонова 
(1850-1923), названа на честь чи не найвідомішого 
у світі українського художника, нашого земляка 
Івана Павловича Похитонова (1850-1923). Кажу 
нарешті, оскільки у своїх публікаціях закликав це 
зробити неодноразово. А тут ще й додаткові й дуже 
вагомі аргументи на користь увічнення пам’яті 
видатного майстра живопису в колишньому Єли-
саветграді нещодавно з’явилися. Втім, перш ніж 
розповісти про них, стисло нагадаю про деякі єли-
саветградські сторінки біографії Похитонова.

Народився Іван Павлович у селі Мотро-
но-Андріївці (Похитоновому), якого вже немає 
(у радянські часи воно було приєднане до села 
Новопавлівка, що в Новоукраїнському районі). 
Початкову освіту з 1861 по 1867 рік здобуває у 

Єлисаветграді в приватному пансіоні (на правах прогімназії) Гумберта – 
кращому на той час навчальному закладі міста. Захоплюється малюванням, 
копіює гравюри, вивчає техніку старих майстрів, особливо іконописців.

У 1869 році за участь у революційному гуртку С.Г. Нечаєва Похитонов 
був виключений з першого курсу Петровсько-Розумівської землеробської 
і лісової академії в Москві та висланий під нагляд поліції в маєток батька 
Мотронівку (Похитонове). Тут Похитонов створює перші самостійні живо-
писні мініатюри: «В степу весною. Мотронівка», «Портрет Килі», «Портрет 
батька П.Д. Похитонова» й ін.

Іван Похитонов
із сестрою Анастасією

в Єлисаветграді.
Фото поч. 1870-х
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Багато років тому, читаючи життєпис Івана По-
хитонова, я дізнався про те, що остаточне бажання 
стати художником у нього визріло після відвідин 
V Виставки Товариства пересувних художніх виста-
вок (ТПХВ) 1876 року. Донедавна всі дослідники 
творчості нашого земляка писали, що це сталося в 
Одесі. Однак, оскільки згадана виставка після Оде-
си відразу завітала до нашого Єлисаветграда й ек-
спонувалася в приміщенні Дворянського зібрання з 
24 жовтня до 1 листопада 1876 року, то я висловив 
припущення, що знайомство 26-річного Похитонова 
з творами художників-передвижників могло відбутися в нашому місті. Як 
стало нещодавно відомо, я мав рацію.

У 2010 році до 165-річчя від дня народження митця журнал «Третья-
ковская галерея» підготував спеціальний випуск часопису «И.П. Похитонов. 
Чародей-художник», для якого доктор мистецтвознавства Елеонора Пастон 
уклала уточнену «Хронику жизни и творчества Ивана Похитонова». 

За період життя художника з 1872 по 1876 рік вона пише: «По возвра-
щении на родину некоторое время служит контролером касс в Одесском 
Государственном банке. Оставляет службу в связи с болезнью отца и необ-
ходимостью помогать ему в управлении имением. Посещает в Елисавет-
граде 5-ю выставку, проводимую Товариществом передвижных художе-
ственных выставок. Выставка производит на него большое впечатление 
и пробуждает желание заниматься живописью профессионально. Знако-
мится с художником А.П. Размарицыным. В конце года уезжает в Италию, 
останавливается в Милане и Риме».

Знайомлячись у Єлисаветграді з творами художників-передвижни-
ків, Іван Похитонов не міг не відвідати сестру Юлію, яка буквально че-
рез місяць (5 січня 1877 року) народила сина Олександра. Її чоловік 
Леонід Олександрович фон Фессінг (1847-1920) був вельми колорит-
ною особистістю – спочатку військовим, а потім… 
театральним діячем.

Син подружжя Олександр Леонідович фон Фес-
сінг став відомим російським й українським акто-
ром, режисером і педагогом під псевдонімом Загаров 
(1877-1944). Величезний вплив на його формування 
як людини і митця справив дядько Іван Похитонов. 

Ставши відомим художником і живучи то у Фран-
ції, то в Бельгії, він регулярно відвідував рідні краї 
– і не тільки Похитонове. Наприклад, влітку 1915-
го Іван Павлович гостював у маєтку свого приятеля 

Леонід Фессінг

Олександр Загаров
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Угриновича в селі Нікольському (поблизу с. Піщаний Брід Добровеличків-
ського району), де написав низку пейзажних мініатюр.

Після успіху І Єлисаветградської художньої виставки 1913 року місцеве 
благодійне Товариство поширення грамотності й ремесел, яке її організува-
ло, вирішило відкрити в місті художній музей. Особливо надихнула оргкомі-
тет письмова обіцянка Івана Похитонова подарувати музею від 5-ти до 10-ти 
своїх творів, а також малюнок Ісаака Левітана, картину Миколи Кузнецова 
й кілька офортів. Та найголовніше – Іван Павлович мав намір заповісти всю 
колекцію своїх картин Єлисаветградському художньому музею, яка мала 
бути передана туди після його смерті. А ще Похитонов пообіцяв клопотатися 
про те, щоб музею надали свої картини й інші художники, його приятелі.

Більше того, Іван Павлович дав згоду увійти до художньої секції (орг-
комітету) Товариства поширення грамотності й ремесел. Крім нього, чле-
нами художньої секції стали керівник Вечірніх Рисувальних Класів при 
Єлисаветградському земському реальному училищі Феодосій Козачин-
ський, його колишні учні Ісидор Золотаревський, Амшей Нюренберг, їхній 
приятель Семен Данишевський (всі троє щойно повернулися з Парижа, 
де удосконалювали своє мистецтво), Олександр Осмьоркін й інші.

Достеменно відомо, що 22 жовтня 1914 року до Єлисаветградського ху-
дожнього музею Санкт-Петербурзька академія мистецтв передала 14 картин: 
«Слобода Мерефа» Сергія Васильківського (друга Похитонова), «Вулиця 
в Стамбулі» Миколи Касаткіна, «Перед купанням» Самійла Дудіна (вихо-
ванця Вечірніх Рисувальних Класів при Єлисаветградському земському 
реальному училищі) й інших. Крім того, як один із засновників і член прав-
ління благодійного «Товариства художників ім. А.І. Куїнджі» (створеного в 
1909 році на кошти, заповідані Куїнджі) Самійло Дудін домігся передачі до 
Єлисаветградського музею трьох картин свого геніального вчителя Архипа 
Івановича Куїнджі: «Кавказ», «Берег моря» й «Лісова галявина».

Отримані картини були тимчасово розміщені в ремісничо-грамотному 
училищі. Отож, якби не Перша світова війна й більшовицька революція, то 
Єлисаветград ще в 1914 році мав би свій художній музей. Як склалась доля 
подарованих місту картин, здогадатися неважко. Щоправда, відомо, що в 
картинній галереї, яка існувала при Кіровоградському краєзнавчому музеї 
до 1941 року, крім копій, було 30 оригінальних полотен. Їхній перелік, на 
превеликий жаль, досі не знайдено.

Хочеться сподіватися, що вулиця на честь Івана Похитонова – це 
лише початок з увічнення пам’яті художника-земляка. Його ім’я як свого 
фундатора має носити обласний художній музей. Має бути споруджений 
пам’ятник Похитонову в Єлисаветграді, започатковані Міжнародні «Похи-
тоновські пленери». Мрію про те, що нащадки Похитонова виконають його 
обіцянку чи заповіт і подарують хоча б одну картину Івана Павловича в 
художній музей його імені на батьківщині «чарівника живопису».
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Класиком американського образотворчого мисте-
цтва називають сьогодні живописця і педагога Івана 
Григоровича Олінського (1878-1962). Він народився в 
Єлисаветграді. Перші уроки малювання отримав, від-
відуючи безплатні (утримувались місцевим земством) 
Вечірні Рисувальні Класи (ВРК) для всіх охочих (не-
залежно від віку, статі і станової належності при Єлиса-
ветградському земському реальному училищі (ЄЗРУ). 
Після 1890 року з батьками емігрував до США. 

У 1898 закінчив Національ-
ну академію мистецтв і дизайну 

в Нью-Йорку. Виконав настінні розписи лютеранської 
церкви Св. Томаса в Бронксі (1920-1922). З 1912-го 
впродовж 50 років викладав у Національній АМ США, 
у 1919 році обраний академіком. У 1928-1934 та 1944-
1962 рр. одночасно вів курс портретного живопису в 
Художній студентській лізі. Працював у заснованій 
ним студії Greenwich Village. Удостоєний премії Карне-
гі й багатьох інших нагород. Персональні виставки про-
ходили в 1930, 1931, 1962 (Нью-Йорк), 1985 (Бостон), 
1995 (Олд-Лайн). Твори представлені в зібраннях 
Національної АМ, Бруклінському музеї, Художньо-
му інституті Чикаго, Музеї образотворчого мистецтва 
Бостона. У 1995 році в США вийшла книжка про твор-
чість Олінського. Неперевершений майстер жіночих 

портретів, виконаних 
у кращих традиціях реалістичного мистецтва. 

Американський живописець і графік 
Аббо Островський (1889-1975) – також уро-
дженець Єлисаветграда. Початкову освіту 
здобув у нашому місті. Як і Олінський, від-
відував ВРК при ЄЗРУ. Юнаком оселився в 
Нью-Йорку, навчався в Національній акаде-
мії рисунка й міському коледжі. Крім картин, 

Іван Олінський

Аббо Островський.
«Індустріальний пейзаж»

І. Олінський.
«Старомодна 

сукня»
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виконав багато рисунків олівцем і гравюр. Персональні ви-
ставки відбулись у 1931 р. (Американський національний 
музей у Нью-Йорку й Музей мистецтв у Балтиморі) і 1936 
р. (галерея Ф. Коннель, Нью-Йорк). Був членом декількох 
американських художніх об’єднань, роботи друкувалися в 
нью-йоркських журналах. Багато років вів рисувальні кла-
си в університетській колонії. Був засновником і керівни-
ком Альянсу художніх шкіл Нью-Йорка.

Одним з найоригінальніших художників неопримі-
тивістів Америки мистецтвознавці називають уроджен-
ця Златополя Вiльгельма (Володимира) Дорiанi (1890 
– після 1948). У Нью-Йорк юнак прибув у 1911 році. Після натуралізації, 
мріючи стати співаком, поїхав до Європи навчатися вокального мистецтва. 
У 1922-1934 рр. жив у Росії, де й написав у день свого народження першу 
картину «Балерина», сюжет якої навіяний сновидінням. 

Московський художник, якому Доріані показав своє творіння, похвалив 
його, але уроки давати відмовився, пославшись на те, що автор надто ори-
гінальний для навчання. У 30-х рр. ХХ ст. твори Доріані почали з’являтися 
спочатку у Вашингтонському сквері на щорічних виставках картин на сві-
жому повітрі, потім – у галереї Гаррімана і, нарешті в 1939 році вони були 
прийняті до Музею сучасного мистецтва. 

Проте більшість його полотен зберігається в приватних колекціях. Най-
відоміші картини: «День прапора», «Футбол» й ін. Твори Доріані вирізняє 
цілком несподівана композиція, невміла компоновка предметів, що компенсу-
ється природженим відчуттям кольору, гумором і життєрадісністю. Незнання 
законів перспективи зближує його роботи з японськими майстрами гравюри. 
Улюблені теми – театральні лаштунки, повсякденне життя американців.

Єдина єлисаветградка, представниця прекрасної 
статі, виявлена нами серед видатних діячів американ-
ської культури. Це Iрина Павлiвна Бєлотьолкiна (до за-
міжжя Рудакова) (1913-2009) – художниця, кутюр’є 
(під іменем Irina Roublon), дизайнерка, меценатка. 
Її життя, яке почалося в Єлисаветграді, настільки на-
сичене драматичними подіями, що заслуговує на те, 
аби стати сюжетом для захопливого роману. 

Дівчинка рано залишилась сиротою: батько, 
генерал Павло Рудаков, загинув під час громадянської 
війни. Мати померла від тифу. Подолавши 8-річною 
дівчинкою майже 1 000 км, Ірина дісталась до Москви, а звідти в 1922 році 
– нелегально до родичів в Естонію, згодом була переправлена до Франції. 
У 1928 р. переїхала в США, де вже жив її брат. Ази мистецтва почала осво-
ювати у Франції, продовжила в Америці, закінчивши школу дизайну 

Ірина Бєлотьолкіна

Аббо 
Островський.

«Міський 
пейзаж»
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в Нью-Йорку. Займалася спортом, була чемпіонкою США 
з фехтування (1937), працювала тренером. У 1942 вийшла 
заміж за спортсмена (гімнаста, футболіста, вершника та 
фехувальника) й інженера (розробляв вентиляційні та хо-
лодильні системи для корпорацій) Костянтина Бєлотьол-
кіна (1905-1996). У 1945 році відкрила в Сан-Франциско 
першу студію-салон, створила колекцію з 118 жіночих 

капелюшків для великого балу (зберіга-
ються в Музеї мистецтв у Сан-Франциско). У 1950 році 
відкрила в Сан-Франциско власне ательє, де розробляла 
й продавала одяг (сукні, костюми, пальто) під маркою 
Іrina Roublon (на знімку справа логотип фірми). Її нази-
вали «Коко Шанель Північного узбережжя».

Творчість Бєлотьолкіної високо цінував Крістіан Діор 
й інші видатні кутюр’є. У 1953-му роз-

робила костюми для постановки опери Пуччіні в мілан-
ському театрі Ла Скала. Протягом всього життя покрови-
тельствувала оперному театру Сан-Франциско.

У 1961 розробила програму модотерапії для психічно 
хворих людей, яку з успіхом застосовували навіть у Пари-
жі. Вона дружила з видатними артистами балету Р. Нурі-
євим, М. Баришниковим (написала декілька його портре-
тів). Зібрала унікальну колекцію яєць Фаберже. Регулярно влаштовувала в 
Сан-Франциско святкування російського Різдва і Пасхи. З 1960 по 1985 рік 
створила велику кількість портретів і натюрмортів, які експонувалися на 
багатьох виставках (на знімках: портрети матері й Михайла Баришникова).

Наш Єлисаветград подарував Америці видатного художника ХХ століття 
Джона Венгера (1881-1976), знаменитого сценографа, живописця і графіка. 
Про таких, як він, кажуть – народився художником. Адже Яків (таке його 
справжнє ім’я) почав малювати з трьох років. Навчався хлопець у Єлисавет-
градській гімназії, де викладачі звернули увагу на його хист до малювання 

і порадили батькам 13-річного гімназиста звернути-
ся в Імператорську академію мистецтв з клопотан-
ням дозволити йому навчатися в Одеському худож-
ньому училищі. З 1900 по 1903 рік перебуває в цьому 
навчальному закладі. До Америки, де жив його дядь-
ко – власник крамниці в штаті Нью-Джерсі, – Яків 
Венгер виїхав у 1903 році. Заробляв на життя мо-
делюванням жіночого одягу та ювелірних виробів. 
Згодом вступив до Нью-Йоркської академії дизайну.

Надзвичайно глибоке, новаторське розуміння 
співвідношення кольору і світла сприяє тому, що Джон Венгер
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Венгер стає знаменитим передусім як театральний художник, який зробив 
революцію в художньому оформленні вистав. У 1916 році була влаштована 
його перша персональна виставка в Нью-Йорку, яка отримала чудові від-
гуки. Її відвідав відомий актор Френк Конрой (1890-1964), який запропо-
нував Венгеру оформити на відкриття Грінвіч Вілледж театру виставу за 
п’єсою тоді ще маловідомого драматурга Юджина О’Ніла (1888-1953). Піс-
ля тріумфальної прем’єри автор (у майбутньому лауреат Нобелівської пре-
мії) О’Ніл сказав Венгеру: «Юначе, відтепер весь світ буде знати вас!» Його 
називали «майстром-колористом», «творцем графічної симфонії». 

Венгер був художнім керівником провідних 
бродвейських театрів. Багато працював у Метро-
політен-опері, Бостонській опері й інших театрах. 
У 1919 році йому було замовлено виготовити ес-
кізи декорацій до американської прем’єри балету 
«Петрушка» І. Стравінського й до багатьох інших 
постанов, які увійшли в історію американського 
театрального мистецтва.

А ще Венгер отримав світове визнання як живописець і графік (писав 
тематичні композиції, портрети, пейзажі, натюрморти, мініатюри й аква-
релі), в яких найбільш повно відбилось його художнє бачення. Впродовж 
життя художника було влаштовано 25(!) персональних виставок у США, 
Канаді й багатьох країнах Європи. Венгер потрапив у компанію із шести 
найвидатніших американських художників, на честь яких була випуще-
на серія марок з їхніми картинами. Вражає виняткова працездатність 
уродженця Єлисаветграда.

Понад 30 років він віддав педа-
гогічній діяльності, будучи заслу-
женим професором кафедри жи-
вопису університету Нью-Мехіко.

Твори Венгера представлені в 
експозиціях кращих музеїв: Му-
зей міста Нью-Йорка, Метропо-
літен-музей, Бруклінський музей, 
Музей сучасного мистецтва, Смітсонівський інститут, 
у музеях Ізраїлю й інших країн. У пам’ять про Венгера 

Національне товариство художників-акварелістів США заснувало премію 
його імені. Творам нашого земляка притаманний особливий неповторний 
стиль, наповненість глибоким духовним змістом, який буквально зачаро-
вує глядача. Дослідники творчості Венгера зауважують, що його мистецтво 
існує поза часом, воно спрямоване в майбутнє і так само буде хвилювати 
прийдешні покоління. 
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Не продается вдохновенье, 
но можно рукопись продать.

А. Пушкин

Кожен митець у глибині душі прагне 
до визнання своєї творчості, й не лише ву-
зьким колом обраних. Він мріє про те, щоб 
його картини мали успіх і попит на худож-
ньому ринку, потрапляли на виставки та до 
музеїв, щоб вони врешті-решт продавалися 
й забезпечували йому комфортне життя. 
У радянські часи художників, що працюва-
ли переважно «на продаж» своєї мистецької 
продукції (займалися, так би мовити, комер-

цією), їхні менш успішні колеги зневажливо називали кон’юктурниками, 
ремісниками, заробітчанами й навіть халтурниками, а їхні витвори – «шир-
потребом». Особливо діставалося, пригадується, найпопулярнішим тоді 
митцям Олександру Шилову й Іллі Глазунову, а нині – Зурабу Церетелі й 
Нікасу Сафронову. Вони дійсно стали улюбленцями фортуни й влади, що 
удостоїла їх усіх можливих звань і нагород. 

Якщо говорити про наших земляків, 
то серед них найбільш вдало поєднував 
мистецтво і комерцію Петро Павлович Ос-
совський (царство йому небесне!). Привід, 
щоб згадати про це вічне протистояння між 
«чистим мистецтвом» і комерцією (хоча 
декому з митців вдавалося і вдається їх гар-
монійно поєднувати), маю вагомий. Втім, 
почну здалеку, аж з Америки.

Як відомо, класиками образотворчого мистецтва США стали уроджен-
ці Єлисаветграда Іван Олінський (1878-1962), Джон Венгер (1887-1976), 
Аббо Островський (1889-1975) і дизайнер Ірина Бєлотьолкіна (1913-2009), 
яку називали «Коко Шанель Північного узбережжя». Нині маємо допов-
нити цей перелік «американських єлисаветградців» ще одним прізвищем. 

…Багато років тому, працюючи в Державному архіві Кіровоградської 
області (ДАКО) над дослідженням історії художнього життя Єлисаветгра-

Борис Межеровський
з дружиною Анною. 1914 р.

Венеція опівдні
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да, я натрапив на звіти (на жаль, не за всі роки існування) про діяльність 
Земської рисувальної школи в Єлисаветграді (ЗРШЄ) – так неофіційно 
називали «Вечірні Рисувальні Класи при Єлисаветградському земському 
реальному училищі». 

Особливо мене зацікавили прізвища кращих учнів ЗРШЄ, що вступа-
ли на навчання до Санкт-Петербурзької академії мистецтв й інших мис-
тецьких закладів, тобто стали професійними живописцями, скульпторами 
й архітекторами. Відомості про багатьох, хоча й не всіх, вдалося з часом 
розшукати в Інтернеті. 

І нині я можу стверджувати, що з усіх вихованців 
ЗРШЄ найдивовижніше склалася творча доля уро-
дженця Єлисаветграда Бориса Йосиповича Меже-
ровського (1876-1951). Жодних відомостей про ньо-
го на російських й українських сайтах тривалий час 
відшукати не вдавалося. На інформацію про нього я 
натрапив в Інтернеті випадково, навмання зробив-
ши запит англійською мовою, і її «величність удача» 
зрештою виявила ласку у вигляді життєпису Меже-
ровського, який склав юрист Кірбі Тенгалзен зі шта-
ту Айова. А зацікавився він творчістю нашого зем-
ляка після того, як у 2001 році отримав у подарунок 
імпресіоністичний пейзаж, підписаний «B. Major». 
Декілька років дослідник витратив на пошук доку-
ментальних джерел про цього загадкового живописця, розшукував його твори, 
знайшов навіть його нащадків і розмістив на своєму сайті біографічний нарис. 

У поле мого зору Борис Межеровський потрапив давно, коли я заціка-
вився історією ЗРШЄ. Зокрема, зі звіту про стан ВРК при ЄЗРУ за 1889-
1890 рік Петра Крестоносцева, який зберігається в ДАКО, дізнаємося, що 

їх тоді відвідувало 115 осіб. З них учнів середніх на-
вчальних закладів – 41, любителів – 10, ремісників 
– 64. На конкурсі робіт, що відбувся 12 травня 1890 
року, Борис Межеровський в рисуванні з античних 
голів був 7-м. У виконанні композицій на задані теми 
(«Плач Ярославни», «Калевала») він був визнаний 
відповідно 3-м і 6-м відповідно. 

Тобто, як бачимо, зірок з неба Межеровський тоді 
не хапав. Натомість завідувач ЗРШЄ, академік Петро 
Крестоносцев, відзначав у звіті інших: «…Вообще же о 
Дмитрии Кюльце и Сергее Гинкуле могу сказать, что 
за 11 лет моего преподавания в ВРК я таких богато 
одаренных художественными способностями учени-
ков не имел». Проте з невідомих нам причин відоми-

Вулиця в Марокко

Б. Межеровський
з племінником 

Акселем Хорном. 
1950 р.
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ми митцями вони не стали. Натомість Олександру Стаборовському, Якову 
Паученку, Євгену Гружевському, Павлу Запорожченку, котрі навчалися 
разом з Борисом Межеровським, це вдалося.

А от творчий шлях Межеровського склався настільки своєрідно, що 
надзвичайно важко визначити його місце в історії образотворчого мисте-
цтва США. Після Єлисаветграда Межеровський навчався в Мюнхенській 
академії мистецтв у Німеччині, яку успішно закінчив. Деякий час жив у 
Польщі, де одружився й звідки в 1906 році емігрував до США разом з пер-
шою дружиною Марією (померла від базедової хвороби в 1911 році). 

Щоб якось вижити в США, він спочатку пробував свої сили в усьому, 
чим можна було заробити на життя, використовуючи фарби: розмальовував 
абажури, проєктував і розфарбовував вишукані шовкові шарфи, створю-
вав зразки текстильних орнаментів. Врешт-решт він став тим, кого в США 
називають «buck-eye painter» (художник з доларовими очима). Це озна-
чало, що він працював за контрактом на оптового торговця, який постачав 
картини до великих універмагів-салонів. Перші репродукції картин Меже-
ровського з’являються в каталозі (довіднику) Едварда Гроса в 1911 році.

Відтак Межеровський змінив прізвище, підписуючи свої картини як 
«B. Major» («Мейджор). Він напрочуд вдало скоротив і переінакшив на 
американський манер своє прізвище Mesherowsky: мajor – це і майор (вій-
ськове звання), і мажор – музичний лад бадьорого, радісного, життєствер-
джувального звучання, на відміну від мінора. І дійсно, у переважній біль-
шості картин нашого земляка панує мажорний настрій. 

Дилер наймав групу художників, які створювали для нього витвори мис-
тецтва різних стилів. Дехто спеціалізувався на якомусь одному стилі, а деякі, 
як Межеровський, були універсалами. Траплялося, що він отримував тижне-
ві замовлення на «дюжину заходів сонця в Альпах», виконаних мастихіном, 
або на «десять пейзажів морського узбережжя Бретані» і т. п. Замовник вида-
вав йому полотна потрібного розміру й теку з ознайомчим матеріалом, який 
містив побажання потенційних покупців. Межеровський досить швидко став 
справжньою «зіркою» в цьому підприємстві. Він створював до десяти робіт 
за тиждень, і кожна відрізнялася від попередньої. Заробляв по 25 доларів за 
картину, що було фантастичною ціною в 20-х роках минулого століття (біль-
шість його «доларовооких» колег отримували від 5 до 10 доларів). 

Підбірку картин заносили до салону й вивішували серед меблів, при-
крашаючи таким способом інтер’єр англійськими сценами полювання на 
лисиць, осінніми пейзажами Нової Англії, марокканськими базарами і т. п. 
Все, що не реалізовувалося протягом місяця, знімали й натомість вивішу-
вали інші картини. 

Зрештою для Межеровського все склалося настільки вдало, що більшу 
частину життя він, виконуючи замовлення багатих клієнтів, провів подоро-
жуючи світом з другою дружиною Анною (шлюб був зареєстрований у 1914 
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році), малюючи з натури в різних країнах і надсилаючи додому виконані 
роботи. Де він лише не побував! 

Наприклад, у 1929 році Борис й Анна Межеровські (дітей вони не 
мали) вирушили в дворічну подорож, відвідавши країни Європи й Північ-
ної Африки. У Венеції, Єрусалимі, Каїрі, Фесі, Алжирі й інших містах ху-
дожник створив на пленері близько 50 полотен олією та намалював понад 
60 акварелей. Більшість цих картин було виставлено в місті Ньюарк (штат 

Нью-Джерсі) невдовзі після повернення подружжя 
додому у вересні 1930 року. В інтерв’ю газеті «Мон-
клер Таймс» від 13 грудня 1930 року Межеровський 
виклав своє творче кредо: «Я не модерніст, я реаліст. 
Мої будинки виглядають так, як і мають виглядати, 
і перспектива є не лише в кольорі, а й у композиції. 
Я не намагаюся нав’язати вам думку, що будинки мо-
жуть бути викривлені, або що небо зелене, а дерева 
червоні. Якщо я бачу блакитне небо, я малюю його 
блакитним».

Всі твори Межеровського створені з натури на 
пленері, тобто в імпресіоністичній манері, коли художник намагається схо-
пити і зафіксувати на полотні швидкоплинні світлові ефекти: 2-3 години 
роботи – й етюд завершено. 

Отже, свій хист художника Межеровський використав винятково для за-
безпечення собі доволі комфортного життя. Він не брав участі в художніх ви-
ставках, не входив до жодного художнього об’єднання, тому й «випав» із загаль-
ного художнього процесу, хоча його твори мають неабияку мистецьку цінність. 

Натомість відомим американським митцем (живописцем, графіком, 
монументалістом, дизайнером) й екологом став племінник Межеровського 
Аксель Хорн (1913-2001), син його сестри Анни (також уродженки Єлиса-
ветграда). Художню освіту він здобув у Школі витончених і прикладних 
мистецтв у Ньюарку, престижній мистецькій школі «Ліга студентів-худож-
ників у Нью-Йорку» та на семінарі всесвітньо відомого мексиканського 
художника-монументаліста Давида Сікейроса. Навчався й приятелював 
Аксель Хорн зі знаменитим абстракціоністом Джексоном Поллоком (1912-
1956). Виконав декілька фресок для лікарень і поштамту Нью-Йорка, був 
ад’юнкт-професором дизайну в Міському коледжі Нью-Йорка. З 1940-х до 
середини 1960-х років займався проблемами удосконалення дизайну для 
дисплея. Розробляв навчальні й освітні програми з охорони навколиш-
нього середовища для Нью-Йоркського ботанічного саду, університету, 
Національного наукового фонду й ООН. До творчості Бориса Межеров-
ського Аксель Хорн ставився з великою повагою («Борис був чудовим 
пейзажистом і портретистом»), оскільки й рішення присвятити себе мисте-
цтву в нього сформувалося під впливом дядька.

Аксель Хорн. 
«Портрет матері»
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ЗЕМЛЯКИ: ЙОСИП КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ, 

ПІНХАС ЛИТВИНОВСЬКИЙ, 
ІССАХАР-БЕР РИБАК, ХАЇМ АТТАР

15-28 квітня 1913 року Єлисаветградським бла-
годійним товариством поширення грамотності й 
ремесел була влаштована Перша міська художня 
виставка – подія, як показав час, далеко не місце-
вого значення. З цієї нагоди в друкарні Немиров-
ського було видано каталог виставки. У першому 
розділі експозиції представлені твори образотвор-
чого мистецтва (живопис, графіка й скульптура) 
зарубіжних і російських художників (переважно 
одеситів) з приватних колекцій і місцевих митців. 

Єлисаветградські художники – це Сергій Во-
рожбит, Семен Данишевський, Ісидор Золотарев-
ський, Феодосій Козачинський, Михайло Поляков, Амшей Нюренберг й ін. 
Серед експонентів значиться й художник Йосип Константиновський, який 
надав на виставку «14 весенних этюдов». Це була перша в житті виставка мо-
лодого митця, який тоді ще й не мав художньої освіти (лише наступного, 1914 
року, Константиновський вступить до Одеського художнього училища). 

Тоді, коли каталог вперше потрапив мені до рук, це ім’я мені нічого не 
говорило. Інша справа – тепер, коли інтерес до спадщини цього всебічно 
обдарованого митця відроджується. Та й більш примхливої біографії, спов-
неної метаморфоз і драматизму, ніж та, що судилася Йосипу Самсоновичу 
Константиновському, важко й уявити. Як і чому батьки Константинов-
ського опинилися в місті Яффа в Палестині (нині це туристичний і худож-
ньо-мистецький центр столиці Ізраїлю Тель-Авіва), достеменно невідомо 
(швидше за все, рятувались від переслідувань за революційну діяльність). 

Та хоч як там було, саме в Яффі – одному з найдавніших міст на плане-
ті – у 1892 році народився Йосип Самсонович Константиновський. Втім, 
уже через два роки сімейство повертається в Росію й оселяється спочатку 
в Одесі, а після першої російської революції 1905 року Константиновські 
переїздять до Єлисаветграда й живуть у ньому до 1919 року. У якому на-
вчальному закладі міста Йосип Константиновський здобував освіту, ми 
поки що не знаємо, але можна не сумніватися, що хлопець відвідував Вечір-

Йосип 
Константиновський
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ні Рисувальні Класи при Єлисаветградському земському реальному учи-
лищі. Як бачимо, Константиновського можна вважати не лише одеським 
художником (що давно вже зроблено), а і єлисаветградським. 

У 1914 році Йосип вступив до Одеського художнього училища. Як пей-
зажист і портретист брав участь в одеських виставках Товариства незалеж-
них художників, яке очолював наш земляк Амшей Нюренберг (1887-1979). 
Батько і брат Константиновського загинули в Єлисаветграді під час гри-
гор’євського погрому в травні 1919 року. Амшей Нюренберг пише, що коли 
він прибув у Єлисаветград невдовзі після цих трагічних подій, батьки йому 
розповіли жахливі подробиці: «Убиты отец и старший брат твоего друга 
Зоси Константиновского… Говорят, что они были убиты на глазах Зоси, ко-
торый чуть с ума не сошел. После похорон он куда-то сбежал». Про батька 
свого друга Нюренберг пише: «Старик Константиновский – рабочий-боль-
шевик… Он прятал у себя революционеров, в их числе был известный 
подпольщик Довгалевский. Константиновский для всех нас был символом 
человека с чистым, отзывчивым сердцем…»

У жовтні того ж 1919 року Йосип Константиновський з дружиною Ідою 
пароплавом «Руслан», на борту якого було понад 600 пасажирів, емігрує, а 
точніше – повертається в Палестину й опиняється в місті, де він народився. 

З 1923 року він жив і працював у Парижі, мав чудове ательє на Монпар-
насі, зробив собі ім’я як скульптор-анімаліст. Після 1930 року Константи-
новський поступово залишив заняття живописом і зосередився на скуль-
птурі, працюючи з каменем і деревом; створював фігури тварин. Виставляв-
ся в престижних салонах: Незалежних (1928-1931), Осінньому (1928, 1949, 
1950) і Тюїльрі (1932/1933). Влаштовував персональні виставки в різних 
галереях (1930, 1936, 1946, 1948, 1957, 1960, 1964). Брав участь у виставці 
«Русские художники Парижской школы» (1961). 

Наприкінці 20-х років Константиновський заради заробітку вирішив 
зайнятися літературною творчістю: почав писати твори французькою мо-
вою. Щодо псевдонімів Константиновського, то, як згадує у своїй кни-
зі «Одеса – Париж – Москва. Воспоминания художника» (2009) Амшей 
Маркович Нюренберг, з’явилися вони за таких обставин: «…Ильф (один з 
авторів «Дванадцяти стільців» – В.Б.) мне рассказал, как он с Зосей Кон-
стантиновским в Париже искали псевдоним для его первой книги. – Как 
вам известно, – сказал Ильф, – французы не любят книг с длинными фа-
милиями авторов. И не покупают их. Думали укоротить Зосину фамилию. 
Решили оставить ему половину – "Констан". Но с этим псевдонимом он 
выступает как скульптор – на выставках. Остановились, наконец, на корот-
кой, мной предложенной, сугубо русской фамилии – Матвеев». 

Перша книжка спогадів Мішеля Матвєєва «Люди пятого года» про по-
дії першої російської революції 1905 року була надрукована в 1928 році. 
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Найвідоміший роман «Загнані» (1933) перекладений на 7 європейських 
мов, у ньому змальований кривавий єврейський погром 1919 року в Єли-
саветграді й долі емігрантів з Росії в різних країнах світу, зокрема поневі-
ряння в Румунії. У 1936 році за збірку оповідань «Странная семья» Мішель 
Матвєєв навіть отримав літературну премію, згодом вийшли спогади «Вче-
ра и давно» про дитячі роки в Єлисаветграді й Одесі 1914 року. У 1947 році 
побачила світ книжка «Город художников», яка детально змальовує сумне 
життя маленької колонії російських художників у Парижі, а в 1959 році – 
роман про дитинство «Далеко, давно». 

У 1964 році мер ізраїльського міста Рамат-Ган виділив Жозефу Кон-
стану безплатну майстерню, і він періодично жив то в Парижі, то в Ізраїлі. 
Після смерті ательє в Рамат-Гані претворили в музей Жозефа Констана. Як 
не дивно і на превеликий жаль, жоден твір Мішеля Матвєєва російською 
мовою не перекладено. 

Нова хвиля інтересу до його роману «Загнані» спалахнула в 2010 році, 
коли з’явився німецький переклад твору. З цього приводу в журналі «Ле-

хаим» (2010) опублікована блискуча розвідка відо-
мого російського письменника і літературознавця 
Олега Юр’єва «Равномерная поступь несчастья, 
или роман с сигуранцей. Мишель Матвеев о жизни 
в страшном сне». Аналізуючи мову й стиль твору 
нашого земляка, він називає його «предшественни-
ком и одним из источников экзистенциалистской 
прозы во французской литературе»: «…Этот пере-
вод его романа, вызвавший заметный энтузиазм в 
немецкой прессе (уже добрая дюжина рецензий во 
влиятельных газетах и на крупных радиостанци-
ях), нагонит новую волну европейского интереса… 

Может быть, и время Мишеля Матвеева наконец-то пришло. Может быть, 
начинается его Большая Европейская Биография». Ось так! 

А загалом, наш край подарував Ізраїлю ще декількох видатних митців, 
які нині вважаються класиками єврейського образотворчого мистецтва. 
Це насамперед уродженець затопленого Новогеоргіївська Пінхас Литви-
новський (1894-1985). Він прибув у Палестину в грудні 1919 року на тому 
ж пароплаві «Руслан», що і Йосип Константиновський. 

Як живописець, Литвиновський зазнав впливу творчості французьких 
майстрів А. Матісса, П. Пікассо, Ж. Руо, індуїстської філософії й дзен-
буддизму, багато мандрував світом. У своїй творчості Литвиновський нама-
гався досягти єврейсько-християнсько-ісламського синтезу. Створив своє-
рідний експресіонізм, в якому східний колорит передається не через сюжет, 
а винятково засобами живопису – яскравими кольоровими співзвуччями 

Пінхас Литвиновський.
«Автопортрет»
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й геометричними формами. Автор картин: «Біля 
західної стіни», «Араб з квіткою», «Наречений і на-
речена» (1924-1928), виконаних під впливом К. Ма-
левича і М. Ларіонова, і багатьох інших творів. 

Йому також судилася й велика посмертна сла-
ва. У 1986 році, через рік після смерті Литвинов-
ського, виставка його творів була влаштована в 
приміщенні Кнесету (парламенту) Ізраїлю, а в 
1990 році відбулася меморіальна виставка худож-
ника в Музеї Єрусалима. У 1998 році світ побачив 
ґрунтовний альбом творів Литвиновського. А ще в 

Єрусалимі з 1993 року існує відомий в Ізраїлі фотоклуб під назвою «Гру-
па Литви». Названий він так на честь Пінхаса Литвиновського, оскільки 
двічі на тиждень фотомайстри збираються в його старому єрусалимському 
будинку, де влаштовують виставки своїх творів та їхнє обговорення. 

Одним з найвидатніших єврейських художників ХХ століття по праву 
вважається уродженець Єлисаветграда 
Іссахар-Бер (Захар) Рибак (1897-1935) – 
живописець, графік і кераміст. Батько його 
був хасидом і загинув у Єлисаветграді під 
час погрому 1905 року. Хлопець з 1907 на-
вчався в чудового художника й педагога 
Ф.С. Козачинського, відвідуючи Вечірні 
Рисувальні Класи при Єлисаветградсько-
му земському реальному училищі.

Перша в житті художня виставка та-
кож мала місце в рідному місті: 16-річний 
хлопець брав участь у І Єлисаветградській 
виставці 1913 року. З 1911 року він навча-
ється в Київській художній школі, дослі-
джує єврейську культуру й фольклор. У 
1917-1919 рр. працював декоратором єв-
рейського театру в Києві, опублікував у 

журналі «Ойфінг» («Схід») програмну статтю «Шляхи єврейського живо-
пису». Тоді ж створив серію картин на тему єврейських погромів в Україні. 

З 1921 року Рибак працює в Берліні, пише портрети, пейзажі, жанро-
ві сценки з життя єврейської провінції. З 1926-го – у Парижі, регулярно 
виставляється в Салонах (1927-1935). Єлисаветградець влаштував п’ять 
персональних виставок у паризьких галереях (1928-1933), у Лондоні й 
Кембриджі (1935). Виконав декілька скульптур для музею кераміки в Сев-
рі. Меморіальний комітет після смерті уродженця Єлисаветграда заснував 

Іссахар-Бер Рибак
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шість стипендій його імені для творчих поїздок єв-
рейських художників.

Немов передчуваючи ранню смерть, Рибак пра-
цював з неймовірною інтенсивністю. Нині його на-
зивають яскравим представником паризької школи 
живопису, одним з найвизначніших європейських 
художників першої половини ХХ століття. І хоча 
Рибак так і не встиг побувати на історичній батьків-
щині й помер у Парижі, у 1962 році вдова художни-
ка відкрила в Ізраїлі у місті Бат-Ям художній музей 
«Дім Рибака» (живопис і кераміка).

Ще один наш земляк (народився в містечку Златополі) Хаїм Аттар 
(справжнє прізвище Аптекар) (1902-1953) емігрував до Палестини в 1922 
році, де став одним із засновників кібуцу Ейн-Харод. У 1933 й 1937-1938 
рр. навчався в Парижі. Його улюблені жанри – портрет і натюрморт. Малю-
вав Хаїм Аттар дружину, дітей і членів кібуцу. У 1937 році відкрив у Ейн-
Хароді школу мистецтв. У 1948 році в кібуці був створений музей мисте-
цтва, присвячений його творчості – найбільший на півночі Ізраїлю.

Хаїм Аттар
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ЦЕРКОВНІ ЦІННОСТІ ДЛЯ ДИКТАТУРИ 
ПРОЛЕТАРІАТУ, АБО ВЕЛИКЕ ПОГРАБУВАННЯ 

ХРАМІВ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ПОВІТУ

Як проходило пограбування храмів на 
Єлисаветградщині, розповідають документи 
архівного фонду відділу управління Єли-
саветградського повітового виконавчого 
комітету Ради робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів. Виконання цього 
й інших диявольських задумів «войовничих 
матеріалістів», як-от створення концтабо-
рів, покладалось на місцеві органи радян-
ської влади.

Із січня 1922 року до Єлисаветграда надходять різноманітні постанови, 
циркуляри й інструкції з Москви, Харкова (тодішньої столиці України) та 
Миколаєва (губернського міста). Безглуздо переповідати й перекладати 
архівні документи. Вони неминуче втрачають свою переконливість, досто-
вірність, силу факту; з них, зрештою, вивітрюється «аромат епохи». Тож, 
намагаючись не зловживати, віддамо перевагу першоджерелам з грифом 
«таємно», «цілком таємно», «не публікувати». Про голод тут зовсім не зга-
дується, і навпаки, коли акцент робився на тому, що всі вилучені цінності 
надходитимуть до фонду допомоги голодуючим, наполягалось на обов’яз-
ковому ознайомленні з документом народних мас!

Так-от, у циркулярі народного комісаріату юстиції № 10/1 від 24 січ-
ня 1922 року мова йшла про «надання в 3-х примірниках інвентарного опи-
су майна, призначеного для богослужіння та обрядових цілей. Опис повинен 
бути складений точно і детально, так, щоб легко можна було розпізнавати, 
які предмети мають історико-художнє значення, які предмети мають мате-
ріальну цінність, з якого матеріалу вони виготовлені, їхній розмір, вага, вар-
тість тощо».  А враховуючи, що збереглось чимало дореволюційних описів 
церковного майна, то ні великого розуму, ні якихось спеціальних знань екс-
пропріаторам не треба було мати. Викликає своєрідне захоплення рівень 
агітаційно-пропагандистського забезпечення цієї кампанії.

Була видана навіть спеціальна брошура, щось на кшталт методично-
го посібника, яка так і називалась: «Материалы для агитаторов по вопро-
су об изъятии церковных ценностей для голодающих» (М., 1922). Просто 

Синагога
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і дохідливо укладачі розповідали про залізну 
необхідність і корисність цієї справи. З-поміж 
інших особливо переконливо звучав ось такий 
аргумент: «кожний фунт церковного срібла ря-
тує від смерті, годуючи до нового врожаю сім’ю 
з 5-ти осіб».

Трохи далі ми наведемо точні дані про кіль-
кість вилученого на Єлисаветградщині срібла, 
і можна буде легко підрахувати, скільком лю-
дям, якби сказане в брошурі було правдою, воно б врятувало життя...

«Совершенно секретно, Николаев. Губотдел. Управлению. 
Информационная сводка о ходе работ по изъятию церковных ценностей 

Елисаветградской руководящей комиссии.
1. Агитационная работа.
Агиткампания проводится Укомом и Профорганизациями на общих собра-

ниях сотрудников и рабочих предприятий, где делаются доклады об изъятии 
церковных ценностей, в газетах помещено около 20 статей об изъятии церков-
ных ценностей, а также около 30 статей по вопросу о голоде. Приняты резо-
люции об изъятии церковных ценностей на 2-х Госзаводах. Причем, на госзаводе 
(бывш. Эльворти) во время чтения резолюции часть рабочих во главе с меньше-
виками ушла с аудитории недовольная; а остальная часть... единогласно при-
няла резолюцию об изъятии церковных ценностей.

На красноармейских собраниях по вопросу об изъятии ценностей прини-
маются резолюции об изъятии таковых в самом скором времени. Отношение 
крестьян к изъятию церковных ценностей в более голодных районах, как-то 
Федварском, вполне сочувственно, а других, более урожайных, как-то Бобри-
нец или Новомиргород, крестьянство под влиянием провокации темного кон-
трреволюционного элемента отношение враждебное и недоброжелательное, 
хотя активных выступлений против изъятия не было.

24.V.1922 г.»
...Все, що відбувалося до 23 лютого 1922 

року, коли з’явився нарешті сам Декрет ВЦВК 
про вилучення церковних цінностей для бо-
ротьби з голодом, більше нагадує своєрід-
ну розминку або, точніше, прелюдію до ос-
новних подій. В Україні відповідна постанова 
ВУЦВК побачила світ 8 березня, а губернська 
– 11 квітня 1922 року. Виконавчий маховик 
набрав обертів і запрацював на повну потуж-
ність. Докотився він і до нашого міста. 

Ковалівська церква

Грецька церква
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Була й у Єлисаветграді утворена повітова керівна комісія з вилучення 
цінностей з церков. Як і вимагалось, у вигляді трійки (тобто складалась 
вона із трьох осіб). Певно, тому, що число три є сакральним (свята Трій-
ця – це Бог-Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий), а більшовики намагались 
всіляко принизити його, наповнити цілком протилежним змістом. Головою 
комісії призначили товариша з керівним прізвищем – Главний (найімовір-
ніше – це псевдонім), а членами – представника повітового комітету допо-
моги голодуючим Павленка та завідувача повітового фінвідділу Шканди.

Свою діяльність комісія розпочала з підготовки «Інструкції з вилу-
чення церковних цінностей у м. Єлисаветграді та повіті в усіх релігійних 
культах». Наведемо лише окремі, найбільш характерні положення з цього 
досить великого за обсягом документа:

«Примечание 2: Перед тем, как приступить к изъятию ценностей из цер-
квей, молитвенных домов и т. д., необходимо заранее подготовить почву и 
поставить на боевую ногу вооруженную силу, находящуюся в районе для пре-
дупреждения в случае могущих возникнуть каких-либо конфликтов, а в случае 
отсутствия таковой затребовать ее из другого района.

Примечание 3: Изъятие производить, в первую очередь, в синагогах, а затем 
в других религиозных культах.

1. Для того, чтобы безболезненно приступить к изъятию церковных цен-
ностей и данную работу произвести полностью, необходимо перед этим... 
сговориться с представителями группы верующих, каким является Председа-
тель Церковного Совета и священнослужители, причем комиссия по изъятию 
ценностей должна потребовать от церковного совета и священнослужителей 
подписку, которую они должны дать, о безболезненном проведении и изъятии 
церковных ценностей.

3. Изъятию подлежат все, без исключения, ценности: из платины, золота, 
серебра, драгоценных камней и слоновой кости.

Примечание: В случае крайней необходимости в каком-либо предмете, без 
которого нельзя обойтись при богослужении и нет возможности к моменту 
изъятия заменить металлическими или какими-либо другими предметами, 
дабы не задеть интересов религиозного культа, допускается временно оста-
вить в церкви, при условии, что постепенно заменят драгоценности металли-
ческими или какими-либо другими предметами и сдадут в Уисполком для пере-
дачи в Компомгол.

6. При выявлении укрывательства и недостачи ценного имущества, сдан-
ного верующими по договору, составлять акты, каковые передавать Уездному 
Отделу управления на предмет предания виновных суду Ревтрибунала как за 
растрату государственного имущества.

Примечание: Оставление на месте в церквях, молитвенных домах с целью 
ненарушения интересов культа драгоценных вещей можно лишь в одном 
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экземпляре, напр.: 1 чашу, 1 пару венцов и т. д., и то лишь не дольше, чем на 
2 недели, в течение которых оставленные вещи должны быть заменены ме-
таллическими».

А постановою губвиконкому № 99 від 11 квітня 1922 року передбача-
лось, що «приховування від опису дорогоцінних предметів із золота, срібла, 
коштовного каміння і слонової кістки карається на строк до одного року та 
супроводжується конфіскацією всього майна релігійних або церковних органі-
зацій».

Геніальний винахід більшовиків – примусова добровільність. Ось один 
з її зразків: 

«Подписка
Дана сим председателю комиссии по руководству изъятием ценностей из 

молитвенных домов всех религиозных культов в том, что мы, председатели 
религиозных общин и раввины, обязуемся безболезненно сдать все ценности, 
находящиеся в наших культах и за неисполнение берем на себя всю ответ-
ственность, отсюда вытекающую, согласно законам и постановлениям, в чем 
и расписываемся:

Раввины
Председатели общин»
От тепер, здається, все підготовлено й передбачено: 

можна грабувати сміливо. Неухильно дотримуючись 
власної інструкції, керівна трійка розпочала вилучен-
ня церковних цінностей у Єлисаветграді з 25 квітня. 

Отже, читаємо «труди і дні» єлисаветградської ке-
рівної комісії з вилучення церковних цінностей. Як і 
намітили, спершу взялись за синагоги. Але тут конфі-
скаторів спіткало розчарування. Чутки про єврейські 
скарби виявились аж занадто перебільшеними. Крім 
того, обрядовість в іудаїзмі значно скромніша порів-
няно з православною. Цікавий факт: синагог й інших молитовних будин-
ків у Єлисаветграді на той час існувало 14. Так от, у дев’яти з них (Пер-
мській, Хоральній, Білій, Портнязькій, Червоній, Литовській, Хойвейціон, 
Беш-Гамідраш і Великій синагозі) було знайдено й вилучено срібла 2 пуди 
17 фунтів 86 золотників і 12 долей (1 пуд – 16,3 кг, 1 фунт – 409,5 г, 1 золот-
ник – 4,26 г, 1 доля – 44 мг), тобто близько 40 кілограмів. В інших п’яти си-
нагогах (Нижньо-Биківській, Нейш-Аміт, Кущівській, Малярній і Синій) 
не знайшли нічого, надто вже бідними вони виявились.

Вилучення із синагог, як зазначив тов. Главний, пройшло добровільно, 
без жодних інцидентів. Нічого з цінностей у синагогах не залишили. Що-
правда, у Хоральній синагозі не вистачало одного підсвічника, який ніби-
то був викрадений грабіжниками. Таке пояснення не задовольнило голову 

Знаменська церква
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комісії, але що поробиш – попередні грабіжники під-
свічника не повернули. 

27 квітня вилучення не проводилось. Натомість 
відбулось засідання керівної комісії спільно з пред-
ставниками духовенства – з єпископом Єлисавет-
градським Павлом Колосовим та головою релігійної 
громади Успенського собору Шулецьким. Їм нагадали 
про конфлікт, який мав місце поблизу Успенського со-
бору 26 березня під час обліку цінностей. Тоді група ві-
руючих виявила невдоволення й зробила спробу пере-
шкодити проведенню цієї роботи. Всіх учасників заво-
рушення негайно заарештували, а Ревтрибунал з військових справ засудив 
священника Покровського до чотирьох років примусової праці, восьмеро 
осіб отримали від 1 до 3 років, а ще п’ятнадцятьох було засуджено умовно. 
За недоведеністю складу злочину виправдали п’ятьох. Оті події місячної 
давності, очевидно, і змусили членів комісії зустрітись із представниками 

від Успенського собору, щоб зайвий раз перекона-
тись у їхній лояльності.

Отож, 28 квітня керівна комісія розпочала вилу-
чення цінностей з Успенського собору. Їх виявилось 
так багато, що пограбування тривало до 3 травня. 
Тільки срібла було вилучено 17 пудів 34 фунти 7 зо-
лотників, 51 долю. Окрім того: золота – 2 золотники 
61 долю, діамантів – 15 штук, вагою в 17/8 карата 
(1 карат – 0,2 г), алмазів – 64 штуки, вагою 53/16 
карата; діамантів з розетками срібними – 41 штуку, 
вагою 89 долей, бутончиків срібних з камінцями бі-
рюзи і граната – 26 штук, вагою 1 золотник 52 долі; 
аметистів – 2 штуки вагою 5 золотників 33 долі; пер-

лин різної величини вагою 13 золотників 26 долей. Може виникнути запи-
тання: а звідки взялися й для чого церкві стільки виробів з дорогоцінних 
металів? Що ж саме вимірювалось пудами, фунтами т. д.?

Відповідь можна знайти в секретній «Додатковій інструкції з вилучення 
церковних цінностей» від 10 травня 1922 року. Ось один з її пунктів: «Віднос-
но риз (окладів), прикрас, футлярів від хрестів, рак від домовин, паникадил, 
підсвічників і т. п., ніяких перепон для їхнього вилучення не існує». Тобто доз-
волено було вилучати не тільки чудові витвори декоративно-ужиткового та 
ювелірного мистецтва (хрести, чаші, підсвічники й т. п.), а й здирати оклади 
з ікон і напрестольних Євангелій. Досі реально не оцінена ні культурно-
історична, ні художня вартість вилучених церковних цінностей. Деяке уяв-
лення про наші втрати можна дістати, читаючи, наприклад, опис церковно-

Єпископ П. Колосов

Успенський собор
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го майна єлисаветградського Успенського собору за 1879 рік. Тож зазирнемо 
до цього опису:

«1. Евангелие очень большого формата. Издано в 1759 г. в царствование им-
ператрицы Елисаветы Петровны, обложено серебром, позолоченное, с лицевой 
стороны украшено 5-ю финифтяными иконами и 4-я серебряными под чернью. 
На корешке чеканные символические изображения Ветхого и Нового Завета, а 
на задней доске изображение Богоматери, окруженной пророками. Пожертво-
вано полковником Красноглазовым. Цена 2804 руб. 80 коп.

2. Евангелие средней величины издания 1789 г., обложенное серебром и 
вызолоченное, с 5-ю финифтяными иконами. Вокруг иконы Воскресения – 
12 маленьких серебряных под чернью изображений апостолов и 4 больших – 
Бога-Отца и 3-х святителей. На корешке символические изображения Ветхо-
го и Нового Завета, а на нижней доске – в средине изображение Богоматери 
с предвечным младенцем, а по углам херувимов. Цена неизвестна».

Одних лише Євангелій, виданих у XVIII сто-
літті, у соборі налічувалось сім! І ці унікальні кни-
ги-стародруки, «одягнені» в чудові витвори май-
стрів-ювелірів, було знівечено, а згодом або спалено, 
або викрадено.

Наступною жертвою експропріаторів стала 
Грецька церква Володимирської Божої матері (нині 
Кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці), 
де вилучення тривало з 3 по 5 травня. «Улов» вия-
вився непоганим – 5 пудів 33 фунти 23 золотники 
48 долей срібла! У Петропавлівській церкві, куди 
конфіскатори дістались 5 травня, вони вилучили 
1 пуд 33 фунти 53 золотники 48 долей срібла. Ніяких предметів з дорогоцін-
них металів, як, втім, й у всіх інших церквах, тут не лишили, бо знайшли чим 
замінити. 

Того ж дня релігійна громада Петропавлівської церкви звернулась до 
комісії із заявою:

«Изъятие из церкви всех без исключения серебряных священных предметов 
является нарушением очень важных религиозных интересов нашего культа. 
Для совершения таинства св. Причащения, по правилам церкви (см. Служеб-
ник…) могут быть употребляемы только золотые, серебряные и, в крайнем 
случае, оловянные сосуды: медные, железные и деревянные сосуды не должны 
быть употребляемы при том таинстве. Нарушение этого правила является 
грехом и подлежит суду церковной власти. Такое правило церкви установлено, 
по всей вероятности, ввиду окисляемости меди и железа, пористости и разла-
гаемости дерева как органического вещества. Правда, в некоторых, очень бед-
ных церквях, употреблялись медные сосуды, но то происходило в очень редких 

Петропавлівська 
церква
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случаях и по причине крайней нужды, и то при условии наложения при помощи 
золочения через огонь слоя золота, не допускавшего соединения винной кислоты 
с медью. В Петропавловской церкви для таинства Причащения нет других 
сосудов, кроме серебряных. Потому изъятие всех серебряных сосудов может 
вызвать приостановление богослужения, что будет очень скорбным решением 
для религиозной общины Петропавловской церкви. Ввиду этого совет просит 
комиссию оставить для Петропавловской церкви один комплект сосудов для 
таинства причащения: чашу, дискос, звездицу и лжицу. Н. Виноградов, Н. Дроб-
ниченко, Я. Бондаренко, А. Сотник и др.»

Звісно, ніхто прохання віруючих задовольняти не збирався. Того ж 
дня зі Скорботненської церкви вилучили 39 фунтів 93 золотники срібла. 
6 травня експропріацію проводили одночасно в обох Покровських церквах 
Єлисаветграда (Ковалівській та Єдиновірській). З першої вилучили 2 пуди 
38 фунтів 43 золотники срібла. Ковалівська Покровська церква, як свід-
чить дореволюційний опис її майна, славилась насамперед своїми іконами, 
замовленими та виконаними в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв і 
внесеними до храму в 1849 році. 

Не менш цінними були інші ікони, зокрема:
«1. Образ Божией Матери Казанской; написанной на доске, мерою вышины 

12, а шириною 10,5 вершков (тобто 52,8 см х 46,2 см – В.Б.). На нем риза се-
ребряная с широким венцом, весу серебра 282 золотника (приблизно 1,2 кг 
– В.Б.). На серебре изображен 1792 год, но в котором году внесена в церковь 
и в какую цену стоимость ее, сведений нет. В описи, существовавшей в этой 
церкви 1808 года, об иконе сей сказано: “подана во время уничтожения полка 
Рязанского, стоимость примерно полагается 100 руб. серебром”.

2. Образ Покрова Пресвятой Богородицы написан на доске, под серебряной 
вызолоченной шатой резной тяжелой работы, в киоте красного дерева, при ней 
находится 1 золотая медаль за устройство храма, и серебряная медаль на Ан-
ненской ленте... Пожертвована елисаветградским купцом Петром Щедриным. 
Ценность ей приблизительно 150 руб. серебром.

З. Икона св. Дмитрия Ростовского, написана на дереве, под серебряной 
вызолоченной шатой, в киоте красного дерева, при ней серебряная лампада 
с иконой, примерно 60 руб. серебром, вышиною 7 вершков и шириною 6 вершков 
(30,8 см х 26,4 см – В.Б.). Пожертвована нижними чинами и кантонистами 
2-й роты кавалерийского корпуса в память 21 сентября 1850 года...»

З Покровської єдиновірської церкви вилучили 4 пуди 12 фунтів 60 зо-
лотників срібла. Із головного опису церковного майна за 1857 рік дізнає-
мось, що храм побудовано в 1795 році старообрядцями (розкольниками). 
А ще нашу увагу привернув такий запис:

«Евангелие на пергаменте, юсовое, писанное в серебряных досках, позла-
щенных; закладка в нем унизана мелким и особо 11-ю зернами в гороховину 
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жемчугом, 2-мя камушками изумрудными зелеными, 2-мя яхонтовыми, а кру-
гом 11 средних жемчужин и 8 камушков простых весу 8 фунтов. Цена 500 руб. 
серебром. Пожертвовано Сувидовым. 

Примечание. Евангелие выслано в С.-Петербургскую Духовную Академию в 
1889 году».

Мова, певно, йде про так зване «Слов’янське Євангеліє» XIV-ХVІ сто-
літь болгарського походження з великою кількістю мініатюр, яке зберіга-
лось саме в цій церкві. Однією з причин, що спонукала видатного вчено-
го-славіста В. Григоровича оселитись у нашому місті, було бажання попра-
цювати з цим раритетом. Воно було серед найвизначніших експонатів VIII 
Археологічного з’їзду в Москві (1890 р.). Нещодавно після тривалих пошу-
ків цей раритет знайшли в зібранні рукописів Російської державної бібліо-
теки в Москві. Науковці дослідили, що Євангеліє написане у XVI столітті й 
зберігалось у кімнатній бібліотеці Івана Грозного. Воно містить 300 чудових 
мініатюр у візантійському стилі. У 2009 році відроджений в Росії Благодій-
ний фонд сприяння розвитку «Общество Любителей Древней Письменно-
сти» почав свою діяльність з того, що 10-тисячним накладом надрукував цю 
безцінну реліквію під назвою «Єлисаветградське Євангеліє», а точніше, від-
творив його (факсимільне видання). 

8 травня вилучали цінності вже з чотирьох храмів одночасно. З Воз-
несенської церкви – 2 пуди 16 фунтів 65 золотників срібла. Єдиновірська 
Преображенська церква віддала 6 пудів 24 фунти 35 золотників 84 долі. 
Зі Знаменсько-Биківської вилучено 1 пуд 4 фунти 5 золотників 12 долей 
срібла. 

Тут вийшло невелике ускладнення. Як доповідав у губвиконком тов. 
Главний, престол цього храму прикрашено срібними іконами (за деяки-
ми відомостями, вагою до 4 пудів), але щоб їх вилучити, потрібно закрити 
церкву до освячення нового престолу. Довелося тимчасово залишити.

Нарешті, 8 травня 1922 року провели конфіскацію цінностей із церкви 
св. Марії Магдалини. Вилучено срібла 29 фунтів 65 золотників 24 долі. 
Одночасно, згідно з постановою повітвиконкому, ліквідували й саму цер-
кву, бо вона знаходилась при дитячому будинку. З усіх культових споруд 
міста вона проіснувала найменше (14.ХІ.1896 – 5.ХІ.1922).

Домова церква в ім’я свято-рівноапостольної Марії Магдалини існува-
ла при Єлисаветградському комітеті Російського Товариства Червоного 
Хреста, а точніше – при Свято-єлисаветинській общині сестер-жалібниць. 
Побудована коштом місцевого благодійника Семена Микитовича Козьми. 
Поруч з нею (на Олексіївській вулиці) розміщувався будинок общини 
сестер-жалібниць з безплатною лікарнею, яку за перших десять років 
існування відвідало 67 726 осіб, а ліків було видано безплатно за 57 151 
рецептом (див. «Исторический очерк г. Елисаветграда», 1897).
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А от в лютеранській церкві (німецька кір-
ха) й римсько-католицькому костьолі коштов-
ностей експропріатори не виявили зовсім. На 
цьому кампанія з вилучення церковних цін-
ностей у Єлисаветграді завершилась. За два 
тижні напруженої роботи вилучено: срібла – 
вагою 46 пудів 14 фунтів 59 золотників 87 до-
лей, золота – 23 золотники 93 долі, коштовного 
каміння – 144 штуки вагою 8 зол. 31 долі; ( 20 
13/16 карата); перлин – вагою 26 золотників 
55 долей.

По Єлисаветградському повіту вилучення 
дало такі цифри:

1. Єлисаветградський район (9 волостей) 
– 12 пудів 1 фунт 44 золотники 84 долі срібла.

2. Федварський – 1 пуд 6 фунтів 35 золот-
ників.

3. Новоукраїнський (7 волостей) – 3 пуди 
13 фунтів 83 золотники 48 долей.

4. Новомиргородський (12 волостей) – 8 пудів 6 фунтів 75 золотників.
5. Бобринецький (8 волостей) – 9 пудів 7 фунтів 31 золотник.
...Всього по Єлисаветградському повіту вилучено срібла 33 пуди 

35 фунтів 79 золотників 24 долі. А в цілому наш край здав срібла 80 пудів 
10 фунтів 43 золотники 15 долей. По країні в результаті здійснення декрету 
було вилучено: срібла – 24 565 пудів 9 фунтів 51 золотник, золота – 29 526 
пудів 9 фунтів 36 золотників; золотої монети – на 6 185 крб., срібної монети 
– 229 пудів 34 фунти 66 золотників; діамантів й іншого коштовного каміння 
– 1 пуд 34 фунти 18 золотників.

Цифри, здавалось би, приголомшливі.
Однак більшовики розраховували на значно більше і тому не прихову-

вали розчарування. Ленін за рахунок церкви мріяв «забезпечити собі фонд на 
кілька сотень мільйонів, а може, й мільярдів золотих карбованців», щоб впев-
нено почуватись на Генуезькій конференції. Далеко не казковими виявились 
церковні скарби, надто ж засмутила мізерна кількість золота.

Це змушений був визнати фактичний керівник цієї акції Л. Троцький: 
«За всіх обставин справи випливає, що головні церковні багатства зникли за 
роки революції. Залишилось тільки громіздке срібло». 

Ну а далі комуністичне віровчення, яке саме претендувало на роль 
єдино правильної релігії, розгорнуло справжню війну проти традиційних 
конфесій – війну на знищення. Було репресовано сотні тисяч священників, 
масово закривались і руйнувались культові споруди.

Костел

Лютеранська церква
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…Какое буйство красок и любви, 
Какие удивительные блики! 
Не верится, что созданы людьми 
Бессмертные возвышенные лики. 

Каким путем сюда они пришли 
И почему их власть с веками крепла? 
Их на кострах совсем недавно жгли. 
Но вот они – восставшие из пепла. 

И снова нынче, семь веков спустя, 
В сиянии из золотистых пятен 
С какой тревогой за свое дитя 
Владимирская смотрит Богоматерь! 

Анатолий Жигулин

Очевидно, жодній людині не уникнути впро-
довж життя нездійснених задумів і намірів. Тому 
зіткнення з ними навіть через багато років зачіпає 
за живе, відлунює в душі спогадами. І не ревнощі 
чи заздрощі спонукають висловлюватися з при-
воду того, як хтось інший намагається втілити 
в життя твою мрію, а передусім бажання йому 
допомогти.

Кожен музейний працівник має «свої» експо-
нати, до яких ставиться особливо тепло, я б ска-
зав, навіть трепетно. Мова йде про ті, які ти сам 
знайшов, описав і здав у фонди. У неписаному ко-
дексі музейної етики існує мудре правило: право 
на осмислення, наукове дослідження музейного 

предмета надається тому, хто його знайшов.
За 18 років роботи в картинній галереї (нині – обласний художній му-

зей) я здав у фонди не одну сотню експонатів: картин, гравюр й естампів, 
книг тощо). Однак переважна більшість «моїх» експонатів – все ж ікони. 

Так сталося, що на мене одного була покладена складна й відповідаль-
на робота: обстеження культових споруд області з метою виявлення в них 
пам’яток сакрального мистецтва, історії та культури, їхній опис і постанов-
ка на державний облік. Члени обласної комісії, створеної для цього, відмо-

Володимирська 
Богоматір. ХIХ ст.
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вилися брати в ній участь через свою цілковиту 
некомпетентність. Ніхто з них не міг прочитати 
жодного речення на церковнослов’янській мові.

Я побував майже в усіх тодішніх культових 
спорудах області (їх було трохи більше 30), пе-
реглянув тисячі ікон, склав списки найцінніших. 
Тут якраз знадобилось знання старослов’янської 
мови, здобуте на філфаці. Із закритих храмів і 
молитовних будинків у фонди картинної галереї 
здав понад 200 ікон і книг XVIII-XIX століть, з 
яких згодом був сформований відділ сакрально-
го мистецтва обласного художнього музею. За цю 
діяльність у 1985 році нагороджений медаллю 
«За трудовую доблесть».

На жаль, опис ікон не супроводжувався їхньою фотофіксацією, а через 
те моя робота, за великим рахунком, виявилася даремною. Ікони після того 
красти не припинили, швидше навпаки – роздобувши мої описи ікон, своє-
рідний путівник по церкві, могли красти дійсно цінні речі, тобто «працюва-
ти» не всліпу.

Дослідження іконопису мене захопило на-
стільки, що я вважав його справою життя. Мрія-
лося поступово зібрати колекцію місцевих ікон, 
реставрувати їх і влаштувати солідну виставку, 
попередньо підготувавши каталог чи альбом.

Власне, це й тримало мене в музеї багато ро-
ків. Не судилося, доля, як кажуть, розпорядилася 
інакше. Вас, напевне, зацікавило, як саме сфор-
мувалося зібрання ікон в обласному художньому 
музеї?

По-перше, майже двісті ікон потрапили до 
музею, так би мовити, з моєї подачі в результаті 
експедицій по культових спорудах області. До того ж, маю підкреслити, що 
жодна з них не була примусово вилучена чи конфіскована. Тут совість моя 
чиста. Майже всі вони були буквально врятовані від загибелі, оскільки пе-
ребували без будь-якої охорони в напівзруйнованих, неопалюваних хатах, 
які пропонували віруючим замість храмів.

Більше того, за іконами я приїздив тільки після того, як релігійна гро-
мада («двадцятка») розпадалася, а церква закривалася. На декількох ви-
падках, коли ікони передавалися віруючими добровільно з діючих храмів, 
я зупинюся згодом окремо. Іншу частину ікон було придбано в приватних 
осіб (тоді на закупівлю музеям виділялися кошти, хоча й мізерні).

Юрій Змієборець. 
ХIХ ст.

Богородиця Почаївська
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Нарешті, ще одна група ікон якимось дивом потрапила до фондів облас-
ного краєзнавчого музею з єлисаветградських храмів (переважно з Покров-
ської Ковалівської та Преображенської єдиновірської церков), закритих 
у 60-х роках ХХ ст.

Кажу «якимось дивом», тому що вилученим іконам, за спогадами свід-
ків, на подвір’ї музею було влаштоване справжнє аутодафе (страта через 
спалення). Люди, які в ті часи ризикували їх рятувати, були неабиякими 
сміливцями. Та було їх дуже мало, буквально одиниці.

Іконний бум в СРСР розпочався після видання книги Володимира 
Солоухіна «Черные доски. Записки начинающего коллекционера» (1968).

Коли мова заходить про трагічну долю української ікони, мені завжди 
згадується незвичайний випадок, який мав місце в обласному краєзнавчо-
му музеї. Ремонтували фасад будівлі, заодно вирішили замінити дерев’яні 
сходи в підвалі.

Дошки були ще досить міцними, але настіль-
ки розхитаними, що неприємно й жалібно скри-
піли при ходінні. Коли їх зняли, винесли на сонце 
й перевернули – ахнули! Сходи були зроблені з 
розпиляних… ікон! Вразило те, що навіть за таких 
жахливих умов збереглися фрагменти зображень 
святих і рештки позолоти. Тобто ікони виявили 
надзвичайну живучість.

То що ж ми за народ такий у ставленні до ікон, 
які значною мірою й уособлюють нашу історію?

Маю з власних спостережень сказати, що 
з усіх народів, які мали нещастя перебувати в соціалістичному таборі, 
найбільше занепали українці.

Не вірите? Докази? Будь ласка!
Років 35 тому в Югославії почали з’являтися старовинні ікони невели-

ких розмірів, раніше невідомі фахівцям. Їхнє походження виявилося зовсім 
несподіваним.

Як відомо, у ХV-ХVI століттях за турецького поневолення значна ча-
стина сербських родин під тиском завойовників змушена була прийняти 
іслам. Наступні покоління, їхні нащадки, були вже справжніми мусуль-
манами, які засвоїли, так би мовити, з молоком матері світогляд цієї релі-
гії. Та саме в цих родинах аж до наших днів – чотириста, п’ятсот років! – 
зберігалися ікони, що належали їхнім християнським предкам. 

Неймовірно, але факт! Очевидно, вони підкорялися якомусь глибин-
ному народному інстинкту поваги до минулого. Цей інстинкт, як не гірко 
визнавати, в українців майже повністю знищено за роки радянської влади.

Покров Богоматері
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А тим часом маємо докази, що українцям він був також притаманний. 
Зішлемося, зокрема, на книжку «Европейская Россия. Иллюстрирован-
ный географический сборник» (1913), де одна з прикметних рис українців 
змальована так: «Главным украшением стен хат служат "образа", иконы, до 
которых малоросс большой охотник, причем, пленяясь яркостью красок, 
нередко помещают иконы католического письма». Досить влучне спостере-
ження, у справедливості якого я переконався, досліджуючи єлисаветград-
ські ікони.

Прикро, що, звертаючись з приводу ікон до картинної галереї, наші су-
часники цікавилися винятково їхньою вартістю. Марно було розпитувати 
про походження ікон, про якісь сімейні перекази, з ними пов’язані, тощо. 
Тому й не піддається підрахунку кількість втрачених ікон, як і тих, що при-

крашають сьогодні музейні та приватні зібрання 
західноєвропейських країн і США. 

Відповісти на запитання, скільки ікон було 
в церквах до 1917 року і скільки їх залишилося 
нині, можна тільки приблизно.

Виходячи з кількості православних храмів, 
які були в Російській імперії до більшовицької 
революції, і беручи за основу дуже скромну циф-
ру, що в кожному з них зберігалося не менше ста 
ікон, підрахували, що коли б розмістити ці ікони, 
як книги, впритул одна до одної, то утворилася б 
лінія довжиною в 300 км. У 1977 році, вважають 
фахівці, вона скоротилася до… 6 км.

До того ж значна кількість особливо шанова-
них ікон була прикрашена золотими й срібними ризами. У 1921 році Ленін 
підписав один зі своїх найганебніших декретів – про вилучення церковних 
цінностей, виготовлених з дорогоцінних металів і коштовного каміння, які 
буцімто мали піти у фонд допомоги голодуючим.

Лише з храмів Єлисаветградського повіту в 1922 році було вилучено по-
над 80 пудів срібла. Тобто ікони більшовики спочатку «роздягали», з «м’я-
сом» віддираючи оклади, а вже потім, переобладнуючи церкви під клуби, 
їх спалювали. Через те ікони в срібних (не кажучи вже про золоті) окладах 
у наших храмах стали неабиякою рідкістю. Щоправда, одного разу під час 
моїх експедицій мав місце курйозний випадок.

У с. Кам’янечому Новоархангельського району церква знаходилася, як 
тоді було заведено, у напівзруйнованій хаті, і через конфлікт між віруючи-
ми була закрита.

Христос Виноградар. 
ХIХ ст.
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Яким же було моє здивування, коли на підлозі я виявив масивний по-
чорнілий від часу оклад ікони «Св. Миколая Чудотворця». Ікону вкрали, а 
металевий оклад викинули, як якийсь непотріб!

А він виявився срібним, позолоченим, ва-
гою близько пів кілограма! Слід взагалі визна-
ти, що держава щодо ікон спохопилася занадто 
пізно.

Ми, по суті, підбирали в церквах те, що за-
лишалося після злодіїв, серед яких, на щастя, 
справжніх знавців іконопису було мало.

Ще в картинній галереї, яка перебувала в 
приміщенні Преображенської церкви єдиновірців, ікони (у кількості 5-7) 
виставлялися до «перебудови» декілька років поспіль. Щоправда, дозвіл 
на їхнє експонування з відповідним мистецтвознавчим обґрунтуванням до-
водилося брати спочатку в обкомі партії, а потім у Міністерстві культури 
УРСР. Таким способом ми «ілюстрували» духовний репертуар хору Юрія 
Любовича під час його виступів у картинній галереї.

То що ж таке «єлисаветградська ікона»? Наскільки взагалі правомір-
не вживання цього словосполучення? Мені часто доводилося показувати 
зібрання наших ікон фахівцям, відомим дослідникам іконопису: доктору 
мистецтвознавства Л. Миляєвій з Києва, науковому співробітнику Ерміта-
жа О. Саєнку й ін. Слід зауважити, що донедавна пізній іконопис ХVIII 
й особливо ХIХ – початку ХХ століть майже не досліджували.

Тривалий час до нього ставилися зневажливо, вважаючи, що кращі 
зразки ікони створювалися до церковного розколу, що стався в середині 
ХVII століття.

Так-от, цінність нашої колекції «пізньої» ікони, на думку згаданих фа-
хівців, визначалася вже тим, що була однією з небагатьох у художніх му-
зеях СРСР. Та найбільше вражало мистецтвознавців, які оглядали наші 
ікони, багатство та різноманіття стилів і сюжетів. Щодо цього дійсно маємо 
справжній «іконний Вавилон», який важко класифікувати.

Чи не найяскравіші враження й спогади залишилися в мене від спілку-
вання зі старообрядницькою іконою, від зустрічей з людьми в селах Клинці 
Кіровоградського, Злинка Маловисківського й Зибкове Онуфріївського 
районів.

Наприклад, у Клинцях ще років 30 тому можна було побачити справ-
жніх носіїв старої віри. Я з подивом виявив, що старість може бути краси-
вою, спостерігаючи за охайними, рухливими, колоритними, зі специфічною 
говіркою дідами, яким було за 80 років. Їх, повторюю, ще донедавна можна 
було бачити й у нас, не вирушаючи в тайгу на пошуки Ликових (пам’ятає-
те дивовижну історію цієї родини, яка заховалася від сучасної цивілізації, 

Недремне око. ХIХ ст.
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зумівши не тільки вижити, а й зберегти давні об-
ряди й звичаї?).

…Якось, приїхавши в Клинці з уповноваже-
ним у справах релігій по Кіровоградській облас-
ті, ми довгенько чекали біля церкви (звичайної 
хати з хрестом на даху) старосту. Ним виявився 
жвавий, у домотканій косоворотці, у начищених 
до блиску чоботях, з живими блакитними очима 
й рум’янцем на щоках (майже без зморщок) мо-
лодцюватий дідок. 

На запитання начальника, чому він забарився 
й чому такий веселий, староста охоче пояснив, 
що... «приехал племяш, ну мы и выпили с ним 
помаленьку, по единой». На наступне запитання 
уповноваженого, що означає «по единой», діду-
сь уточнив – «по бутылке, значится, на брата». 
З його поведінки ми нізащо б не здогадалися, 

що він стільки вихилив спиртного.
Майже всі ікони, що зберігалися тоді в клин-

цівській церкві, довелося брати на облік. Вони 
походили ледве не з усіх відомих старообряд-
ницьких художніх центрів: Вєтки, Виговського 
монастиря, Митьківки й ін.

Одну з ікон клинцівські старообрядці, що 
було повною, але приємною несподіванкою, пого-
дилися передати до картинної галереї.

Надзвичайно експресивний образ найпопу-
лярнішого Святого Миколая Чудотворця вико-
нав, як свідчив напис на дошці, у 1847 році мить-
ківський майстер Сава Кравцов.

Підписні ікони – рідкість неабияка. Річ у тім, що церква розглядає мис-
тецтво не як творчість, де на першому плані самовияв художника, а як слу-
жіння. Людину, яка малює ікони, у давнину називали іконником. До того 
ж своїми ці ікони, створені за церковними канонами, він не вважає, оскіль-
ки мистецтво церкви – соборне мистецтво. Так іконописець – всього лише 
виконавець, служитель. Адже ікона, пояснюють теологи, народжується 
з Літургії, Євхаристії, є їхнім продовженням. Через те за межами храму 
ікона існувати не може, перебуваючи в неприродному для себе середовищі, 
тому музей – не місце для ікони. Єдине місце для неї – у храмі, адже ікона 
живе лише в богослужінні, так само, як церковний спів, архітектура, обла-
чення священнослужителів.

Митьківський 
іконописець 

Сава Кравцов. 
«Св. Миколай 

Чудотворець». 1847 р.

Св. Апостоли Петро 
й Павло
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Втім, зауважимо, що недооцінка церковниками мистецької цінності іко-
ни, бачення в ній тільки атрибуту релігійного культу не можуть вважатися 
безпомилковими.

Клинці запам’яталися мені зустріччю й спілкуванням з місцевим свя-
щенником отцем Яковом. Він навіть повів мене додому й показав три чу-
дові житійні ікони в розкішних срібних окладах, за які йому якісь пройди-
світи («мисливці за іконами»), що видавали себе за музейних працівників, 
пропонували автомобіль «Жигулі».

Священнику було далеко за 80 років, і він тричі, за його висловом, 
«сидів за віру». На прощання, як вияв приязні, о. Яків подарував мені рідкіс-
ну книгу, альбом-каталог «Древние иконы старообрядческого кафедраль-
ного Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве», видану в 
1956 році. У радянські часи це було перше видання, присвячене іконопису. 

Через декілька років отець Яків помер, а його коштовні ікони, які він 
мені показував… викрали. От я й думаю, а що коли б я тоді наважився по-
просити клинцівського батюшку передати ці ікони до картинної галереї, 
можливо, він і не відмовив би? Чи не передчував він, що з ними станеться 
після його смерті? Принаймні якийсь шанс все ж був. Адже, гадаю, не ви-
падково отець Яків мені довірився, показавши 
свої домашні ікони.

Серед придбаних у мешканців обласного 
центру старообрядницьких ікон особливої ува-
ги заслуговують дві – «Деісус» і «Св. Миколай 
Чудотворець». Це – так звані «Вєтковські іко-
ни», які, незважаючи на пізнє походження (ХIХ 
– початок ХХ століття), надзвичайно цінуються 
як колекціонерами, так і музеями.

З часом, обстеживши десятки наших церков, 
я з подивом виявив, що на Єлисаветградщині 
вони – не така вже й рідкість. А пояснення про-
сте. Розкольники – перші єлисаветградські куп-
ці – були викликані сюди саме з містечка Вєтка (тоді воно було в складі 
Польщі, а нині входить до Гомельської області Республіки Білорусь). Має-
мо достовірні свідчення, що вихідці з Вєтки заснували с. Плоске й Знам’ян-
ку в 1730 році – задовго до спорудження фортеці Св. Єлисавети. Надзви-
чайно цінну інформацію про це я знайшов в одній старій книзі ХIХ ст.:

«Плоское исстари было для всех раскольников поповщинской секты, от 
рек Тясмина и Днепра до Буга и далее, главным местом духовного управле-
ния и как бы новым Иерусалимом (так они его называли). Здесь существо-
вала единственная для всего края посвященная церковь, в которую наез-
жали из Клинцов, Зыбкой, Знаменки и других мест раскольнические попы 

Вєтковська ікона 
«Деісус»
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и заготовляли для своих прихожан "Св. Дары" – ибо в их слободах имелись 
только часовни. Здешний поп пользовался великим уважением у своих 
единоверцев и долгое время считался верховным пастырем даже у елиса-
ветградских раскольников (с 1754 года). Здесь был женский монастырь и 
богатая церковь. Впрочем, многие жители принадлежали и к враждебным 
между собою сектам, но все, особенно до конца прошлого века, отличались 
исступленной ненавистью к православным христианам, и одному хохлу 
или волоху небезопасно было проезжать их слободы».

Ці дві «вєтковські ікони» можуть розглядатися ще й як чудові витвори 
декоративно-прикладного мистецтва, оскільки місцеві майстри славились 
гаптуванням бісером і різьбленими позолоченими кіотами. Традиції вєт-
ковського різьблення – давні: техніка й орнаментальні мотиви походять від 
другої половини ХVII століття, від часів бароко. Вєтковські кіоти – вишу-
кані, вигадливі, правильних симетричних обрисів, наповнені ритмічними 
повторами.

Майстри вміли перетворити дерево в су-
цільне мереживо, що складається з хитрих пе-
реплетінь різних рослинних й орнаментальних 
мотивів (квітів, плодів, ягід і переважно вино-
градних грон та листя).

Мистецтво різьблення розкішних, квітучих 
позолочених кіотів – «садів» – неперевершене. 
Різали, як правило, липу. Для посилення скуль-
птурності, наскрізної об’ємності, різьбу покри-
вали в декілька прийомів левкасом, виготовле-
ним з крейди на мездриновому клею, фарбува-
ли червоною вохрою, оліфили й сушили.

Остаточний блиск і неспокійну гру світла 
різьба отримувала після того, як її покривали сусальним золотом. Вико-
ристання виноградної лози в релігійному мистецтві завжди перебувало в 
символічному зв’язку з Євхаристією (таїнством причастя).

Так ікона «Деісус» (у перекладі з грецької – моління, прощення, втілена 
в іконографії ідея заступництва Богоматері й святих за людей перед сином, 
Ісусом Христом) містить аж три твори мистецтва.

Насамперед це іконопис, виконаний у традиціях ХVII століття. Кано-
нічно-спокійні, урочисті, темно-вохристі лики Христа, Богоматері й Іоанна 
Предтечі визирають з-під окладу, гаптованого різнокольоровим бісером, 
який асоціюється з перлисто-блакитним небом.

І нарешті розкіш: рослинна жива сила виноградного кіоту, який ствер-
джує і прославляє красу земного життя.

Святі мученики 
Борис і Гліб
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У Злинці, у Покровській церкві єдиновірців (частина старообрядців, 
яка погодилася визнати владу патріарха Московського і всія Русі) я звер-
нув увагу на декілька десятків цікавих ікон у прекрасному стані, виконаних 
яєчною темперою. 

Мені пояснили, що їх писав після Другої світової війни місцевий іконо-
писець. Тобто традиції іконописання трималися в старообрядців майже до 
наших днів.

Підписані ікони мені пощастило бачити також у старообрядницькій 
церкві села Зибкового Онуфріївського району – їх малював місцевий май-
стер Варфоломій Зайцев наприкінці ХIХ ст.

А якщо ми згадаємо, що в Покровській церкві єдиновірців у Єлисавет-
граді зберігалося унікальне рукописне Євангеліє на пергаменті, що в Клин-
цях старообрядці в середині ХVIII століття мали свою друкарню, то досить 
ймовірною видається версія, що Микола Лєсков, відправляючи героїв своєї 
повісті «Запечатленный ангел» у Клинці й Злинку на пошуки «искусных 
изографов» (вправних іконописців), здатних повторити стародавню ікону, 
мав на увазі однойменні старообрядницькі села Єлисаветградського повіту.

Серед інших старообрядницьких ікон, що потрапили до картинної гале-
реї, відзначимо ікону «Святі Борис і Гліб» із закритої та ліквідованої цер-
кви села Цибулевого. Православний храм у селі було споруджено ще в 1748 
році, і він належав до найкращих та найбагатших на Єлисаветградщині.

Перших вітчизняних святих – київських князів Бориса і Гліба, – 
підступно вбитих рідним братом Ярополком Окаянним, на думку фахів-
ців з історії сакрального мистецтва, у ХIХ столітті чомусь не малювали. 
Тому наша ікона – неабиякий раритет.

Запам’яталася історія з надзвичайною рідкістю в наших краях – іконою 
зі знаменитого Палеха «Омовіння ніг». Невелика за розмірами, з ковчегом, 
з ювелірно виписаними ликами. Майстерно невідомий палехський майстер 
передав ставлення кожного з 12 апостолів до надзвичайної події: Учитель 
Ісус Христос миє ноги одному з учнів – апостолу Петру.

На ликах, у жестах рук свідків ві-
дображено ставлення кожного з них 
до побаченого: здивування, обурення, 
розчарування, нерозуміння, неприй-
няття того, що відбувається. Іуда на-
віть підхопився з місця, смикаючи 
себе за бороду, а в руці вже тримає 
гаманець, на якому виведено фатальну 
цифру 30 – ціну його зрадництва, ціну 
життя Христа.

Палехська ікона «Омовіння ніг»
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Звісно, мені страшенно закортіло здобути цю ікону для картинної га-
лереї. Однак священник Капітанівської церкви, що в Новомиргородському 
районі, ні на які умовляння не піддавався. І тут, каюсь, я не зупинив хитро-
мудрого плану уповноваженого у справах релігій.

Як він мені повідомив, священник, мовляв, ще той тип. Під час війни 
був засуджений на 25 років таборів як… румунський шпигун. Тому не бу-
демо з ним церемонитися, створимо йому такі умови, що він сам віддасть 
ікону.

Нещасного священника уповноважений зобов’язав щодня з’являтися 
в сільраду й доповідати в район, що ікону не вкрадено, з нею все гаразд. 
Так і сталося. Місяця півтора священник витримав, а потім таки погодився 
передати ікону на зберігання до картинної галереї.

У тому ж Новомиргородському районі мав місце й курйозний і прикрий 
випадок. У селі Коробчиному мною була виявлена чудова ікона «Двунаде-
сять празників» у срібному окладі знаменитої ювелірної фірми Хлєбнікова.

Дізнавшись про її орієнтовну вартість, священник і староста погодилися 
передати ікону до картинної галереї. І що ви думаєте? Декілька днів поспіль 
стара жінка не могла потрапити на прийом до секретаря райвиконкому, 
у якого я потім мав забрати ікону. І хоча він був попереджений, але, очевид-
но, забув, оскільки буквально вигнав стареньку з іконою з кабінету: мовляв, 
ходять тут з дурницями, тільки працювати заважають. Про цей ганебний 
випадок я дізнався десь через пів року: ікона зникла, а точніше, її викрали.

Говорячи про старообрядницькі церковні старожитності, не можна не 
зауважити популярність на Єлисаветградщині литих ікон, хрестів і склад-
нів, виготовлених майстрами-ливарниками в ХIХ – на початку ХХ століть.

Культове мідне литво було одним із найрозвиненіших видів прикладно-
го мистецтва ще з часів Київської Русі. Пізніше мідь замінили різноманітні 

сплави, передусім латунь, внаслідок чого вироби 
набували кольору «жовтої міді». Однак поступово 
ливарна справа занепала настільки, що в 1722 році 
Синод видав указ «О воспрещении употреблять 
в церквях и частных домах резные и отливные 
иконы», через те, що відливалися вони «неискус-
но и неизобразительно».

Та не тільки це стало причиною заборони на 
литі образи. Російська ортодоксальна церква вба-
чала в захопленні ними вплив католицизму з його 
традицією зображення святих у вигляді скульптур.

Відродили ливарне мистецтво старообрядці. 
У 1895 році вони заснували на півночі Виговський 
монастир, який став одним із центрів мідного 

Св. Микола 
Чудотворець 
Зарайський
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литва. Торгівля литими іконками, хрестами й складнями була однією з най-
важливіших статей доходів поморських розкольників. Вироби виговських 
ливарників розходилися по всіх старообрядницьких поселеннях. У другій 
половині ХIХ ст. культове мідне литво поширилося й на інші регіони, за-
селені старообрядцями, – Мстьору, Пошехоння, Керженець, Новгородську 
й Петербурзьку губернії, Москву.

Мідним іконкам народ віддавав перевагу ще 
й тому, що вони, на відміну від традиційних ікон 
на дереві, які швидко темніли й осипалися, були 
довговічними. Серед іконографічних сюжетів, що 
переважають у мідному литві, найчастіше зустрі-
чаються зображення християнських свят і свя-
тих Георгія, Іллі-пророка, Миколи і, звичайно ж, 
Богородиці. Слід підкреслити, що цей вид мисте-
цтва вважається втраченим назавжди. Тому й ре-
комендувалося ці речі обов’язково брати на облік.

Інколи зустрічаються незвичайні дивовижні 
старообрядницькі ікони, які органічно поєднують 
власне іконопис і ливарне мистецтво. Наприклад, 
ікона «Розп’яття» (ХIХ ст.) з Новомиргородського району – це дошка з 
ковчегом, у видовбаний посередині отвір якої встановлено литий 8-конеч-
ний хрест-розп’яття, прикрашений емалями, а постаті Богоматері, святих 
Іоанна, Марії Магдалини й Лонгіна (стоять обабіч хреста) намальовано 
фарбами.

Захоплення фахівців, що оглядали зібрання ікон картинної галереї, 
викликали декілька великих ікон, які були замовлені єлисаветградськи-
ми купцями Акимовами в Москві на початку ХХ століття в іконописних 
майстернях Троїце-Сергієвої лаври для Покровської церви в Єлисаветгра-
ді. Власне, це вже не стільки ікони, скільки картини на релігійні сюжети, 
виконані олійними фарбами професійними художниками, випускниками 
Академії мистецтв.

Не рідкість на Єлисаветградщині так звані «афонські ікони», створе-
ні іконописцями Афонського Пантелеймонівського монастиря в Греції. 
Їх привозили звідти прочани. «Афонські ікони» легко розпізнаються за 
стилем виконання й обов’язково мають на звороті печатку, яка засвідчує, 
що писалися й освячувалися вони саме на Афоні.

Чи не найпопулярнішим святим на початку ХХ століття був Серафим 
Саровський. Особливість його численних зображень на іконах у тому, що 
вони є портретом святого. Зустрічаються вони й у наших храмах. Якось мав 
місце курйозний випадок з іконою Серафима Саровського. 

Ікона «Розп’яття» 
з Хрестом»
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В одній з наших антикварних крамниць її да-
тували… ХVIII століттям. Я не з’ясував, хто був 
експертом, оскільки виявився він цілковитим 
невігласом.

Ікона «Св. Серафим Саровський» не могла 
бути написана в ХVIII столітті з однієї простої, 
але дуже поважної причини. Цей святий, світське 
ім’я якого Прохор Мошнін, помер у 1833 році, 
а канонізували його в 1903.

Особливу популярність у другій полови-
ні ХIХ століття мали серед віруючих невеличкі 
ікони богородичного циклу, які втілювали ідею 
заступництва Богоматері перед Ісусом Христом 
за стражденне людство. Часто їх виконували на 
замовлення, у таких випадках на полях ікон 
малювали святих з іменами родичів замовника. 
Такі ікони називалися сімейними.

Наприкінці ХIХ століття нараховувалося май-
же 300 варіантів ікон, присвячених Богородиці. Одне з перших місць за 
кількістю списків посідає композиція, відома під назвою «Всіх Скорботних 
Радість». Богоматір у повний зріст із сином на лівій руці зображена в ото-
ченні стражденних, калік, голих і голодних жебраків, які благали Богороди-
цю позбавити їх злиднів і печалі.

Наступною за популярністю слід назвати ікону «Богоматір Скоропо-
слушниця», оскільки вона, як вважають ченці, «скорую являет милость 
и исполнение прошений всем, прибегающим к ней».

Потім ікона з напрочуд поетичною назвою – «Утоли мої печалі».
Зупинимося на ще одному сюжеті, який мав значне поширення на 

Єлисаветградщині. Це ікона «Пом’якшення злих сердець». На ній зобра-
жена Богородиця, серце якої простромлене кількома кинджалами. Смисл 
композиції випливає з назви. Він полягає у зверненні до Богородиці з про-
ханням пом’якшити злі серця, які можуть завдати шкоди прохачеві.

Мистецтвознавці вважають, що цей сюжет, як не дивно, запозичено 
з католицької іконографії, де він давно й ретельно розроблений.

Серед ікон святих наприкінці ХIХ – початку ХХ століть на першому 
місці, безперечно, «Пантелеймон-цілитель», зображення вродливого юнака 
з ложечкою для причастя в правій руці й відчиненою дарохранительницею 
в лівій. Його прославляли й шанували як лікаря, що виліковував хворих 
іменем Бога.

Св. Пантелеймон 
Цілитель
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Зізнаюся, що в село Вівсяники Вільшанського району я їхав неохоче, 
оскільки було відомо, що місцева капличка при цвинтарі була закрита бага-
то років тому, після чого її неодноразово відвідували викрадачі ікон. Тому й 
не вірилось, що в ній взагалі могло вціліти щось варте уваги.

І раптом – очам своїм не вірю – переді мною чудова українська ікона 
ХVIII століття «Миколай Чудотворець». Вкотре подумки доводиться дя-

кувати «ковчежникам». Хто це такі? Взагалі-то 
ковчегом називають в іконографії видовбане 
поглиблення на лицьовій стороні дошки, що ре-
льєфно виділяє поля, які утворюють ніби раму, 
а на заглибленій площині посередині писалося 
основне зображення. Дійсно, ковчеги на іконах 
робилися дуже часто, проте далеко не завжди, а 
відтак наявність ковчега не є абсолютною ознакою 
ні древності, ні художньої цінності твору. Досить 
сказати, що вони відсутні на низці ікон ХIII – ХIV 
століть і більш пізнього часу.

Із середини ХVIII століття ікони без ковчега 
почали з’являтися доволі часто, а з кінця ХVIII – 
це вже поширене явище.

Старообрядці ж навіть на початку ХХ століття 
писали ікони переважно з ковчегами. Вислів «ков-
чежник» виник серед музейних працівників у дру-
гій половині 60-х років минулого століття після 
публікації книжки В. Солоухіна «Чорні дошки». 
Він означав любителя «чорних дощок», непохит-

но переконаного в правильності формули: «Є ковчег – значить, ікона цінна, 
немає – так собі».

На щастя, козацька ікона «Св. Миколай Чудотворець» у Вівсяниках 
ковчега не мала. А тим часом – це справжній шедевр українського іконо-
пису. На дошці – рельєфне, майже скульптурне зображення Св. Миколая, 
життєрадісного, добродушного, усміхненого. На превеликий жаль, козаць-
ких ікон, подібних до «Св. Миколая» з Вівсяників, у церквах нашого краю 
майже не збереглось.

Одна з найцікавіших, наприклад, «Богоматір Скорботна з мечем» із 
церкви містечка Нова Прага потрапила до Дніпропетровського художньо-
го музею. За легендою, коли в 30-ті роки з церкви зривали хрест, один з 
комсомольців упав з купола й забився до смерті (так розповідала рятів-
ниця ікони, передаючи її дніпропетровським художникам, які працювали 
в Новій Празі).

Українська ікона
«Св. Миколай 

Чудотворець».
ХVIII ст.
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Такого іконографічного сюжету, в основі сим-
воліки якого – трагічне пророцтво Симеона-Бо-
гоприїмця Діві Марії: «І меч душу прошиє самій 
же тобі», – не знаходимо в російській іконографії. 
Академік П. Жолтовський визначає західноєвро-
пейську традицію цього сюжету, що прийшов в 
українську ікону з гравюри.

Витончений образ задумливої Богоматері на-
гадує сумних католицьких мадонн, а екстатично 
замріяні янголята, що тримають сувій зі словами 
симеонового пророцтва, дуже близькі до образів 
польського бароко.

Як зазначає дніпропетровська мистецтвозна-
виця Лідія Яценко, «великий чорний плат жаліб-
ною покровою огортає всю групу, утворюючи уро-
чистий акорд з багряно-червоним і білим, підси-
лює своєрідний містичний настрій цього чудового 
твору невідомого автора».

Картина за технікою виконання – олія на полотні – ікона «Богоматір 
Скорботна» може правити за оригінальний взірець плідних мистецьких 
зв’язків між православною та католицькою українськими церквами.

На Запоріжжі, з його життям, сповненим постійного ризику мучениць-
кої смерті, образ Скорботної Mater Dolorosa знаходить гарячий і безпосе-

редній відгук, переосмислюється, барочна стиліс-
тика поступається народній естетиці.

Часто на українських іконах, поширених на 
Єлисаветградщині, Богоматір зображується не 
з одним, а з сімома мечами в грудях. Символі-
ка – зрозуміла: описані в Євангелії страждання 
(страсті) сина, як меч, завдають ран серцю матері. 
Часто зустрічається в нас такий сюжет західного 
походження як «Богоматір із сином та Іоанном 
Предтечею». 

Особливий подив викликає популярність на 
Єлисаветградщині символіко-алегоричних ком-
позицій «Недремне око» й «Христос-виноградар». 
До того ж писали їх місцеві майстри не тільки в 

ХVIII столітті, у пік їхньої популярності, а й наприкінці ХIХ – початку 
ХХ століття, що розцінюється фахівцями як неабияка несподіванка.

Такі зображення мали завдання розкривати християнський догмат 
Євхаристії, у доступній формі розповідати про спокутну жертву. Централь-

Богоматір Одигітрія

Богоматір 
«Пом’якшення злих 

сердець»
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не місце в композиції ікони «Недремне око» займає постать Христа-дити-
ни, яка солодко спить на хресті, не відаючи про свою трагічну долю. Дов-
кола розкидані знаряддя майбутніх тортур: крім хреста, на якому його ро-
зіпнуть, зображено цвяхи, молоток, спис, канчук, жереб, терновий вінок і 
навіть півень (як натяк на слова Христа, що, перш ніж проспіває півень, 

апостол Петро тричі його зречеться) тощо.
Не менш зворушливий сюжет ікони 

«Христос-виноградар». Євхаристична 
тема тут поєднується з чудовою декора-
тивною формою. Вишукано вигнута ви-
ноградна лоза з великими гронами немов 
повиває оголену постать Христа, який 
сидить на кінчику домовини й вичавлює в 
чашу сік, свою кров. Ці зображення Ісуса 
сприймалися народом як втілення доброї 
сили, готової піти на страждання й смерть 
задля спасіння людей.

Ці й інші символіко-алегоричні сюже-
ти потрапили в український іконопис, а 

точніше, релігійний живопис (малювалися вони здебільщого, як і картини, 
олійними фарбами на полотні) із західноєвропейських гравюр, які витісни-
ли так звані «иконописные подлинники» (своєрідні інструкції-рекоменда-
ції, затверджені Церквою, як належить малювати того чи іншого святого). 
Боротися з уніатськими сюжетами почали тільки із середини ХVIII сто-
ліття, коли українська церква була остаточно поглинута російською. Та, як 
бачимо, марно, оскільки принаймні в нашій області їх збереглося чимало.

Вінцем української частини єлисаветградської збірки іконопису вважа-
ється по-справжньому унікальний експонат – так звана мисливська хоругва 
на оленячих рогах ХVIII століття. Незвичайна картина з двостороннім 
олійним живописом замість підрамника натягнута на роги великого оленя.

До обласного художнього музею після реставрації та дослідження вона 
потрапила з краєзнавчого, де вважалася козацьким прапором. Аналогів 
цьому твору в музеях СРСР не виявлено, а отже це – раритет. 

Декоративний барочний живопис твору репрезентує кульмінаційну 
сцену з житія покровителя мисливців святого Євстафія (Остапа) Плакиди. 
На зворотному боці зображені святі Домнікія й Іаков. Такі імена, певно, 
мали замовники хоругви, яка використовувалася для парадних виїздів на 
полювання.

Окремої великої розмови заслуговує народна ікона Єлисаветградщи-
ни. Іконопис кінця ХIХ – початку ХХ століття перетворився, по суті, на 
одну із галузей народного мистецтва. Богомази малювали ікони на дошках, 

Мисливська хоругва 
на оленячих рогах. 

ХVIII ст.
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полотні, папері, склі й кераміці. Це явище в українському мистецтві назива-
ють іконописним примітивом. Свою дешеву й привабливу яскравістю фарб 
продукцію самоуки-богомази продавали на ринках 

Проти цих партачів священних канонів рішуче, 
але безуспішно виступала церковна влада. Святу 
Варвару, наприклад, народні майстри зображува-
ли у вигляді сільської дівчини у квітчастій сукні зі 
стрічкою та віночком квітів на голові, з намистом 
на шиї. Не церемонилися богомази навіть з Бо-
гоматір’ю та Христом, зображуючи їх типовими 
українцями в національному вбранні. Обов’язко-
вим елементом народних ікон є зображення різно-
манітніх квітів, що суперечило офіційному канону. 
І нарешті, характерним для цих ікон є численні з 
точки зору професійного мистецтва порушення в 
композиції, рисунку і т. п. Однак ці недоліки зовсім 

не шкодять народним іконам, оскільки вони виконані в традиціях народної 
естетики.

…Ставити крапку, чесно кажучи, не хочеться. Тому наостанок розповім 
дивовижну історію, яка трапилася зі мною під час виконання цієї роботи. 
Вона настільки неймовірна, що сьогодні й самому не 
віриться, невже це було насправді. 

…Якось до картинної галереї (багато років тому) 
зателефонував уповноважений у справах релігії по 
Кіровоградській області Володимир Ілліч Левиць-
кий. Він повідомив, що наступного дня ми удвох 
маємо їхати в с. Єлизаветградку Олександрівського 
району, де за клопотанням віруючих закривається 
місцева церква. Виявляється, актив храму, так звана 
«двадцятка», настільки розчарувалася в моральних 
якостях священників, яких вони наймали на службу 
(а їх за неповних два роки змінилося аж п’ятеро), що й ухвалила таке ради-
кальне рішення. Всі, як один, попи виявилися гіркими п’яницями, гульві-
сами й бабіями. 

Богослужіння відбувалися в звичайнісінькій хаті з хрестом на даху. 
Люду зібралося в ній чимало: церковний актив, сільське, районне й об-

ласне начальство. Однак загальна увага присутніх була прикута до головної 
персони на цьому заході, до Владики Севастіана – єпископа Кіровоград-
ського і Миколаївського, який мав забрати антимінс. 

Антимінс – 4-кутна лляна або шовкова хустка із зашитими часточками 
мощей та зображенням покладання Ісуса Христа у гроб і образами чоти-

Відсічення голови 
Св. Іоанна Предтечі

Єпископ Севастіан
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рьох євангелістів. Антимінс має напис, який повідомляє, коли, де, для якого 
храму він освячений і вручений. Він є обов’язковою та невід’ємною части-
ною престолу, без антимінса не можна здійснювати богослужіння. При за-
критті церкви з якихось причин владика передусім має особисто забрати з 
неї антимінс. Для церкви антимінс має таке саме значення, як для військо-
вої частини бойовий прапор. Є антимінс – є церква, нема антимінсу – немає 
церкви.

Я ж мав оглянути залишки церковного 
майна (ікони, книги тощо) і визначити його 
цінність. Глядачі запитували мене про сюже-
ти ікон і назви книг, я охоче відповідав. Втім, 
нічого цінного я не виявив (ікони були репро-
дукціями в рамках, книги були віддруковані в 
новітні часи). 

Коли закінчили справи, владика, сідаючи 
у свою чорну «Волгу», несподівано запропо-
нував мені стати його попутником. А коли 
виїхали за межі села, Севастіан зупинив авто біля лісосмуги. Погода була 
по-весняному чудова, все навкруг буйно зеленіло й квітло.

Владика запитав, чи не погодився б я з ним потрапезувати. Отримав-
ши ствердну відповідь, подав знак водієві, і той швиденько влаштував для 
нас заздалегідь підготовлений похідний столик з двома стільцями. Закуска: 
свіжі помідори, огірки, ковбаса, риба тощо і… пляшка горілки. 

Після другої чарки Севастіан сказав приблизно таке: 
– Молодой человек, я внимательно наблюдал за вами в церкви. Человек, 

вижу, вы образованный, грамотный (можете читать церковнославянские 
тексты, разбираетесь в иконах), да и внешность у вас приятная. Я хочу сделать 
вам предложение: посвятить свою жизнь Богу, то есть стать священником. 

Ошелешений, я заперечив, що для цього передусім, певно, слід здобути 
спеціальну освіту, закінчити принаймні семінарію. 

Владика на це відповів: 
– У нас, в православной церкви, ныне огромная проблема с кадрами. На 

всю Украину осталась одна духовная семинария. Поэтому нам, епископам, 
Патриарх разрешил самим готовить священников и рукополагать их. Вот, 
к примеру, мой водитель. Кем и где он только не работал. Везде изгоня-
ли за пьянство. Пришел ко мне, бухнулся на колени: «Спасите, владыко, 
пропадаю». Стал он моим водителем, бросил пить, остепенился, искренне 
уверовал. Начал я потихоньку учить его азам богослужения. С большим 
трудом давалась ему эта наука, туповатый он от природы. Тем не менее на 
следующей неделе я даю ему приход, освоит остальное на практике. А вас-
то и учить особенно не надо. Подумайте! 

Антимінс
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А водій і майбутній священник тим часом бігав навколо столу і відганяв 
від нас мух.

Потім Владика розповів про свій шлях до Бога. Головною справою сво-
го життя він вважав служіння в Почаївській лаврі. Будучи призначений її 
намісником у сані архімандрита в 1954 році, він зумів у скрутні часи захи-
стити цю святиню Православ’я від спроб її ліквідувати. 

А потім Севастіан запитав, чи знаю я, чому ченці зазвичай довго живуть. 
Я відповів, що, очевидно, цьому сприяють передусім віра, молитви й пости.

Єпископ погодився, що все це так, однак секрет довголіття ченців – ще 
й у монастирському вині з бузини. Як воно готується, тримається ченцями 
в таємниці. 

– Но вы мне симпатичны, так и быть, слушайте, запоминайте, а хотите – 
запишите, рецепт приготовления вина из бузины.

І єпископ детально розповів, коли збирають ягоди бузини, у яких про-
порціях додають до них воду й мед, скільки часу й де настоюють, як слід 
зберігати й вживати вино.

Звісно, все, що зі мною тоді відбувалося, я всерйоз не сприймав. Шко-
дую сьогодні лише про те, що не записав, як готувати еліксир довголіття – 
монастирське бузинове вино.

А щодо владики Севастіана, то щиро порадів, коли після його смерті в 
церковній крамниці нашого Спасо-Преображенського собору побачив бро-
шуру, йому присвячену, власне кажучи, його «житіє». 

Не інакше, подумав я, готується канонізація єпископа Севастіана, тобто 
зарахування його до лику святих. Проте минуло чимало років, а каноніза-
ція чомусь так і не відбулася. 

Досі не можу збагнути, чому я не придбав тоді ту брошуру. Адже мені 
пощастило поспілкуватися з майже святою людиною!

Р.S. Репродукції реставрованих ікон із зібрання Кропивницького музею 
мистецтв, про які йде мова в публікації, надані головним хранителем музею 
Валентиною Ноженко.
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Все, кто в этот мир приходят, 
не останутся, уйдут. 
Да помянут тех достойно, 
кто достойно прожил тут!.. 
Все уйдем, не в этом дело. 
Как уйдем – куда важней: 
Будут помнить ли могилу, 
позабудут ли о ней. 

Амир Дехлеви Хосров 
(1253-1325)

Свого часу, у далекій юності, коли читав ро-
ман Ернеста Гемінґвея «По кому подзвін», мене, 
як, напевне, й усіх читачів, вразив епіграф до нього 
з проповіді (на той час напівзабутого) геніально-
го англійського поета й священника Джона Донна 
(1572-1631): «Немає людини, яка була б, як Острів, 
сама по собі, кожна людина є частиною Материка, 
частиною Суші; і якщо хвилею знесе в море берегову 
Скелю, меншою стане Європа… Смерть кожної лю-

дини зменшує й мене, бо я єдиний з усім людством, а тому не питай, по кому 
подзвін – він по тобі». 

Ці слова міцно закарбувалися в пам’яті й щоразу згадуються, коли чую 
звуки похоронного маршу, що розбурхують душу. Однак це переживання з 
приводу смерті незнайомої людини – лише чергове й абстрактне нагадування 
про те, що всі ми смертні. А от смерть Віктора Васильовича Петракова сприй-
нялася особливо гостро й болісно, і наповнила вислів Джона Донна конкрет-
ним змістом: без нього я, як особистість, почуваюся 
збіднілим і змілілим. 

Петраков був по-справжньому світлою людиною 
з потужною позитивною енергетикою, спілкування 
з якою надихало на краєзнавчі пошуки, дослідження 
й навіть відкриття.

А познайомив нас у 1995 році сумнозвісний чи 
славнозвісний (як кому подобається) колекціонер 
(а насправді збирач і хранитель складу антикваріа-
ту, який йому й не належав)… Олександр Борисович 
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Ільїн. Я відгукнувся на його смерть і вилучення колекції двома статтями 
«Людина, яка спокусила місто» та «Скарби Ільїна: містика і КДБ», які влас-
не й започаткували «ільїнознавство». 

Віктор Васильович завітав до редакції газети, щоб «лично познакомить-
ся с автором и наладить приятельские отношения». Мої публікації йому 
сподобалися («многое в натуре Ильина-собирателя, которого я знал не 
одно десятилетие, вы угадали поразительно точно»). 

Потім запросив до себе на квартиру поспілкуватися «в непринужден-
ной обстановке». Коли вийшли з редакції, Віктор Васильович здивував 
мене вперше. Він помітив, що на узбіччі дороги валяється старий номер-
ний знак з будинку 60-х років минулого століття і… прихопив його із собою, 
пояснивши: «Это уже музейный экспонат!» Петраков взагалі мав дивовиж-
ну інтуїцію, «чуйку», нюх на старожитності, тому й став, не побоюсь цього 

слова, видатним колекціонером.
Захоплива розмова тривала годин шість. Петра-

ков зауважив, що не поділяє моєї гіпотези про зв’я-
зок Ільїна з КДБ. Адже я навіть припускав, що най-
цінніше з його колекції нелегально потрапляло на 
аукціони за кордоном, а кошти йшли на фінансуван-
ня радянської резидентури. Десь колись прочитав, 
що таке практикувалося радянськими спецслужба-
ми. Іншої думки про Ільїна був Петраков:

– Александр Борисович – классический тип ко-
ллекционера-маньяка. Вы слишком преувеличивае-
те всезнайство и всемогущество КГБ. Когда я почти 

три года работал в Лаосе, буквально влюбившись в эту удивительную стра-
ну, то познакомился в нашем посольстве с двумя «товарищами» из ГРУ. 
Так эти разгильдяи, когда нужно было писать отчет в Москву, прибегали ко 
мне с просьбой помочь его составить, ибо не сведения собирали, а гуляли 
напропалую. 

Віктор Васильович, хоча й посіяв деякі сумніви, мене не переконав. Тим 
паче, ще до нашого знайомства мав місце один більш ніж дивний випадок. 
Невдовзі після вилучення колекції до мене в обласний художній музей, де я 
тоді працював, добряче напідпитку з пляшкою горілки раптом завітав один 
член комісії, що цим займалася. Прийшов «миритися», бо я тоді почувався 
ображеним через те, що мене не включили до складу комісії. Він подяку-
вав за публікації та найбільше дивувався з того, як я здогадався, що Ільїн 
пов’язаний з КГБ. А потім, як великий секрет, повідомив, що під час ви-
лучення вони знайшли якийсь папірець, з якого випливало, що Олександр 
Борисович… полковник КГБ! Зробили запит у Москву, але там цього не 
підтвердили. 
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Більше ми ніколи до цієї теми не поверталися. Невже, думаю сьогодні, 
той товариш усе вигадав? А як же тоді з приказкою: «Що в тверезого на умі, 
то в п’яного на язиці»? 

Нині спостерігається певна ідеалізація та міфологізація особи Ільї-
на. Чудово, що нарешті зусиллями ентузіастів його могила впорядкова-
на, але не варто твердити, що завдяки Ільїну наше місто отримало частку 
його книжкових і мистецьких скарбів. Цього Ільїн і в страшному сні не міг 
уявити. 

Та хоч як там було, я особисто щиро вдячний Олександру Борисовичу 
за знайомство з Петраковим.

Надалі наші зустрічі з Віктором Васильовичем, 
коли він приїздив до рідного міста, відбувалися ре-
гулярно. Щоразу напередодні, зазвичай у вересні-
жовтні, він телефонував з Москви:

– Еду к вам, как всегда, «на помидоры». Буду та-
кого-то числа. Как они там, родили хорошо?

Віктор Васильович виступив ініціатором й орга-
нізатором наших поїздок на батьківщину геніального 
художника-земляка Івана Похитонова. За сприяння 
заступника голови обласної державної адміністрації 
Якова Андрійовича Бондаря ми спочатку відвідали село Мотронівку по-
близу Кіровограда. Село виявилося «мертвим», з двома десятками напів-
зруйнованих хат. Поки я розмовляв з Бондарем, Віктор Васильович часу не 
гаяв: знімав сільські краєвиди, а потім хутко обнишпорив покинуті житла 
й повернувся з «трофеями»: керамічний посуд, фотоальбоми тощо.

Відвідали ми також село Микільське, маєток приятеля Похитонова 
Угриновича, який він, як і Мотронівку, увічнив у своїх живописних міні-
атюрах. Як й інші «похитоновські місця», це село давно припинило своє 
існування. А розташовувалося воно поблизу села Піщаний Брід Новоукра-
їнського району. За допомогою місцевих жителів ми приблизно визначили 
його місцезнаходження. Жодних слідів маєтку виявити не вдалося, однак 
невтомний Петраков вчергове здивував мене: 
добряче побігавши полем, він таки знайшов де-
кілька уламків дореволюційної кераміки.

Потім, уже з Москви, Петраков зателефо-
нував з проханням більш ретельно дослідити 
питання, де ж насправді народився Похитонов. 
Мовляв, з’явилися сумніви: схоже на те, що ми 
побували не в тій Мотронівці. Вона, виявляється, 
належала поміщику Крижанівському, а маєток 
Похитонових називався Мотроно-Андріївкою 
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(нині в складі села Новопавлівки Новоукраїнського району). Так вдалося 
виправити помилку в біографії видатного митця. А ще Віктор Васильович 
мав надію привезти в Кіровоград велику виставку творів Похитонова з при-
ватної колекції відомого російського банкіра Отара Марганії. Мав з ним по-
передню домовленість, проте, на превеликий жаль, щось не склалося. 

Віктор Васильович був одним з організаторів виставки французького 
художника Жана Песке (насправді митця польсько-українського похо-
дження Яна Пескевича) (1870-1949) в Україні. І хоча місцем його народ-
ження названо містечко Голта Ананіївського повіту, Петраков порадив 
мені уважніше поставитися до цього живописця, до його можливих зв’язків 
з нашим краєм. 

І Віктор Васильович мав рацію. У деяких джерелах як місце народжен-
ня Жана Песке фігурує наш Голованівськ, а дитинство його взагалі минуло 
в маєтку батьків Новосілка поблизу Голованівська. 

Віктор Васильович від самого початку був палким пропагандистом й 
агітатором моїх щорічних «Історичних календарів Кіровоградщини» (світ 
побачило вже 12 альманахів). А для мене найвищою оцінкою стало його 
визнання: «Читаются, как детектив». 

Книга без автографа автора, вважав Петраков, – неповноцінна. Тому, 
даруючи йому календарі, я намагався робити присвяти оригінальними й 
нестандартними. Згадав навіть, що в молодості трохи займався «рифмо-
плетством». У пам’яті, щоправда, застрягли лише дві віршовані присвяти, 
можливо, через те, що виявилися більш-менш вдалими. Так, після виходу 
книжки Петракова «Маленький Париж. Елисаветград в старой открытке», 
даруючи йому черговий випуск «Історичного календаря», я відгукнувся на 
цю подію так: 

Ни к чему вам мои советы – 
На любое согласен пари, 
Что град святой Елисаветы
Предпочтительней, чем маленький Париж!

Річ у тім, що я був не в захваті від назви «Маленький Париж», нага-
дував Віктору Васильовичу, що вона не оригінальна, адже ще в 1986 році 
в СРСР великим накладом була видана книжка російського письменника 
Віктора Лихоносова про столицю Краснодарського краю місто Катерино-
дар (Краснодар) під назвою «Наш маленький Париж». Однак Петраков 
занадто довірився авторитетному місцевому краєзнавцю, у недавньому 
минулому викладачеві російської словесності, про ефектний вислів Мико-
ли Добролюбова, який буцімто після відвідин Єлисаветграда назвав його 
«маленьким Парижем». Звісно, недоброзичливці й заздрісники скориста-
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лися цією похибкою сповна, виливши на автора й книжку не одне відро 
помиїв.

Тому Віктор Васильович мріяв її перевидати у виправленому й допов-
неному вигляді під назвою «Град Святой Елисаветы». Не судилося.

Ще одна моя присвята Петракову була такою:

Когда-нибудь, быть может, 
И нас вспомянут тоже
За воскрешение былого
И доброго, и злого.
За то, что град святой Елисаветы,
Поэтами воспетый, 
Который невозможно не любить,
Пытались все же воскресить,
За то, что были столь наивны
В попытках возвратить святое имя!

Окрема й велика тема – Петраков-колекціонер, невтомний збирач єли-
саветградських старожитностей, унікумів і раритетів. Якось я запитав його, 
чи перевезе він їх до Москви. Віктор Васильович навіть образився: «Я, на-
оборот, все, что нахожу интересного по елисаветградской тематике в Рос-
сии, препровождаю сюда – в Кировоград. Мечтаю о 
создании музея истории города Елисаветграда – он 
этого заслуживает».

Більшу частину свого життя Петраков досліджу-
вав в архівах і збирав матеріали з історії Єлисавет-
градського кавалерійського училища, мріяв написа-
ти серію книг про славнозвісний військовий заклад. 
Усі місцеві краєзнавці про це знали, однак знайш-
лися серед них такі, що, так би мовити, перейшли 
дорогу Петракову. В одному з місцевих видавництв 
вони надрукували книжку про ЄКУ, повністю побудовану на запозиченнях 
з Інтернету. Звісно, Віктор Васильович був дуже розчарований їхнім не-
шляхетним вчинком. 

Якщо трохи пофантазувати й уявити, що Кропивницький знову стане 
Єлисаветградом, то, на моє глибоке переконання, більш гідної кандидатури 
на звання «Почесний громадянин Єлисаветграда», ніж Віктор Васильович 
Петраков, годі й шукати.

Петраков відзначений багатьма високими державними нагородами Ро-
сійської Федерації. Якось я його запитав, а чому він і досі не «заслужений 
працівник культури РФ». Напівжартома Віктор Васильович відповів: 
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– Предлагали несколько раз, но я отказался: 
уж больно оскорбительная аббревиатура: не хочу 
быть «засраком». Так у нас, в России, называют 
«заслуженных работников культуры».

Петраков побував у багатьох країнах світу, зу-
стрічався з видатними особистостями, був чудовим 
оповідачем, тому я наполегливо радив йому в одній 
з присвят у календарі писати мемуари. «Да, рановато 
еще», – говорив він. 

Віктор Васильович ніколи не скаржився на здо-
ров’я. Лише після операції на серці я помітив, що він уже не такий жва-
вий, енергійний і бадьорий. Я запитав його, наскільки нагальною вона була. 
Чомусь майже дослівно запам’яталася його відповідь:

– Врачи сказали: «Желательно сделать. К тому же, пока вы работаете, 
для вас – государственного советника I класса – она будет бесплатной. 
Выйдете на пенсию, придется выложить один миллион рублей. Подумайте 
хорошенько».

Потім, уже після операції, стався нещасний випадок: на дачі Петракова 
вдарив струм, і він казав, що чудом залишився живий. З цього приводу ми 
ще й жартували, чи не з’явилися у нього екстрасенсорні здібності. 

Віктор Васильович, по суті, створив й очолив організацію, повну назву 
якої запам’ятати було проблематично: «Федеральная служба по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия». 
Тому називали її просто – «Росохранкультура». 

На цій посаді Петраков пережив і тріумф, і драму. Він пишався серією 
каталогів «Внимание, розыск» і «Внимание: возможно, подделка!», які в 
2006 й 2007 році були удостоєні національної премії «Лучшая книга года». 
Ці сенсаційні видання, випуск яких ініціював Віктор Васильович, за колір 
обкладинок і за викривальний зміст називали «чорними книгами». У пер-
шій мова йшла про викрадені з музеїв, приватних колекцій, бібліотек і хра-
мів твори мистецтва та рідкісні книги. У другій – викривалася технологія 
підробок картин відомих російських художників, які заполонили художній 
ринок. Могутня художньо-мистецька мафія намагалася будь-що перешко-
дити виданню цих книжок: від спроб підкупу до погроз фізичного знищен-
ня. Тому, поки книжки друкувалися, Петракова та його команду цілодобо-
во охороняв спецназ. Ці книги називали «бомбами». Спалахнули грандіозні 
скандали: чимало приватних колекцій, в які було вкладено шалені гроші, 
складалися з підробок. 

А драма сталася через конфлікт з губернатором Санкт-Петербурга 
Валентиною Матвієнко. Губернаторша поскаржилася на Росохоронкуль-
туру Медвєдєву і Путіну: мовляв, не дають дозволів на знесення старих 
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будівель, а значить, заважають розвитку міста, інвестиціям у будівниц-
тво. Матвієнко навіть просила президента й уряд РФ позбавити місто 
Санкт-Петербург статусу «исторического поселения». Все закінчилося 
тим, що Росохоронкультуру… ліквідували, приєднавши до міністерства 
культури, а Матвієнко стала третьою особою в державі: головою Ради 
Федерації Федерального Зібрання РФ.

От і подумалося, яке серце після пережитих потрясінь витримає такі 
удари долі!

Віктор Васильович помер у день свого народження. Містики вважають, 
коли таке трапляється, то це означає, що людина повністю виконала свою 
місію, своє призначення на землі. Якщо дати життя і смерті збігаються, то 
людина покидає цей світ з просвітленою душею. Такі пояснення, м’яко ка-
жучи, не втішають.

Невже Віктор Васильович більше ніколи не зателефонує:
– Я вас приветствую! Собираюсь к вам, на помидоры. Как они? Хорошо 

родили? Ждите. До встречи.
P.S. Здається, понад усе Віктор Васильович любив дарувати книжки. 

За роки спілкування з ним у мене зібралася невелика бібліотечка книжок 
з його дарчими написами. Стаття й проілюстрована обкладинками видань, 
автором яких є Петраков.
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Воістину, ніщо на землі не зникає безслідно! Навіть талант, якому не 
дали сповна себе виявити. Трагічно склалась доля художника Якова Пе-
тровича Калашника (1927-1967). Його поховали, як він і заповів, у рідному 
селі Листопадовому Новомиргородського району. Знаючи про свою прире-
ченість, Яків, очевидно, згадав проникливі пушкінські рядки: 

... И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать, 
Но ближе к милому пределу 
Мне все б хотелось почивать. 

На момент смерті художнику виповнилося лише 
сорок. Сьогодні він – одна з легенд українського об-
разотворчого мистецтва 60-70-х років XX століття. 
Таке твердження комусь, хто нашвидку перегляне ви-
ставку його творів, може видатися дивним. На перший 
погляд, дійсно, творча спадщина Калашника, основна 
частина якої зберігається в Музеї Мистецтв, особли-
вого враження не справляє, підстав для такої високої 
оцінки не дає. Це – переважно портретні й пейзаж-
ні етюди, ескізи, численні начерки, так би мовити, 

«сировина» нездійснених задумів. І всього декілька завершених картин, 
серед яких виділяються «Українська керамі-
ка» й «У блакитному краю». 

Зізнаюсь, що і я тривалий час не міг ви-
значити, у чому ж сенс творчої долі митця. 
Ну, виховав декількох талановитих учнів, то 
хіба це така дивина? Та якось, розглядаючи 
репродукції творів його славетних учнів Фе-
одосія Гуменюка й Володимира Макаренка, 
раптом збагнув – їх міг би написати... сам 
Калашник! Зрозумів, чому Гуменюк і Мака-
ренко, хоча й закінчили згодом найпрестиж-
ніші художні заклади СРСР (перший – Ле-
нінградський інтитут живопису, скульптури й архітектури ім. І.Ю. Рєпіна, 
а другий – знамениту ленінградську «Мухінку» (вище художньо-про-
мислове училище декоративного мистецтва ім. В. Мухіної), де їх навчали 

Яків Калашник

Картина Якова Калашника
«У голубому краю»
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значно відоміші й іменитіші художники, своїм єдиним учителем називають 
Якова Калашника. 

Коли кажуть, що учитель вклав душу у своїх вихо-
ванців, то це в цьому випадку слід сприймати букваль-
но, і вислів, що учителі живуть у своїх учнях, тут також 
має реальне наповнення. Вдивіться уважно в твори 
Макаренка й Гуменюка, і ви відчуєте... присутність 
Калашника, згадаєте його картини «Українська кера-
міка» й «У блакитному краю». От і не вір після цього 
у перевтілення душ і талантів! А якщо без містики?.. 

Колись прочитав роздуми філософа Ігоря Ільїна 
про категорію невтіленого, нездійсненого в мистецтві. 

Він доводить, що ми помиляємося, коли вряди-годи згадуємо про них як 
про речі випадкові, неважливі: навпаки, вважає він, вся природа мистецтва 
розкривається перед нами немов зі зворотного боку. 

Нездійснене скрізь і всюди виявляється наповненим глибоким значен-
ням. Все, що не було створено в минулому, виявляється придатним для по-
дальшого втілення. Та й сама оригінальність таланту є іноді здатністю звер-
нути увагу на те, повз що пройшли сучасники. Через те художнику підказує 
не тільки те, що втілилося у творах попередників, а й те, що залишилося 
нездійсненим. Наважусь сказати, що творча доля Якова Калашника напро-
чуд яскраво ілюструє ці міркування. 

Дисидентом і націоналістом, за великим рахунком, Яків Петрович не був. 
Він просто, як справжній митець, бачив світ трохи інакше; інакше, ніж коле-
ги, його малював. Цього виявилося досить, щоб відчути ворожість системи. 

На початку ніщо не віщувало трагічного фіналу. Яків закінчив Одесь-
ке художнє училище, а далі вчинив своєрідно, нестандартно. Замість того, 
щоб продовжити навчання в Москві, Ленінграді чи Києві, подався в Ризь-
ку академію мистецтв. Це й визначило його творчу долю . Прибалтійські 
художники не були такими пригнобленими, як їхні 
українські, російські й білоруські колеги. Вони орієн-
тувались не на творчість передвижників, як хотілось 
партії, а на модерновий західноєвропейський живопис 
і народне мистецтво. 

Прибалтійці, якщо відверто, дуже неохоче прийма-
ли до своїх вишів чужинців. І, очевидно, слід було мати 
неабияку обдарованість, щоб вступити до Академії 
мистецтв у Латвії. Калашнику це вдалося!

Повернувшись в Україну, він почав викладати в 
Дніпропетровському художньому училищі, і студенти 
відразу відчули подих справжнього мистецтва. А крім 

Феодосій Гуменюк

Володимир 
Макаренко
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того, Яків Петрович, коли його усунули від викладання в училищі, відкрив 
вечірню студію при Палаці студентів, яку відвідували Макаренко, Гуменюк 
й інші. Звідки в них, нині всесвітньо відомих, а головне, глибоко національ-
них митців, тема України? Звісно ж, від Калашника! Хоча в самого Якова 
Петровича лише дві картини національної тематики, згадані нами «Україн-
ська кераміка» й «У блакитному краю». 

Часто Калашник разом з учнями писав картини на задану тему. Одно-
го разу, згадує Макаренко, він і запропонував назву «У блакитному краї»: 
дівчата в полі збирають капусту. Сьогодні, прискіпливо розглядаючи цю 
картину Калашника, варіанти й численні етюди до неї, важко уявити, що 
викликало таку лють ревнителів мистецької цнотливості. Націоналістич-
ною, та й то тільки за дуже хворої фантазії, могла видатися хіба що назва 
«У блакитному краю» (але ж не в жовто-блакитному!). 

Формалізмом тут також майже не пахне, хоч шукали його ретельно й 
виявили щось схоже на кубізм у трактуванні складок одягу, капустяних 
листків. Дісталось, одним словом, й учителю, й учням «за формалізм». 
Володимир Макаренко згадує, що це трапилося на останньому, четвертому 
курсі. Місяць напруженої праці, і картина «У блакитному краю» (розмі-
ром півтора на півтора метра) готова, її Макаренко подав на міську осінню 
виставку малярства. 

Один із суддів (членів виставкому) на обговоренні вигукнув: «Цією 
картиною Макаренко працює на Білий Дім». На деякий час Макаренка й 
Гуменюка навіть виключили з училища. Ледве-ледве Калашник умовив ін-
квізиторів від мистецтва дозволити хлопцям захист дипломних робіт. Від 
Макаренка вимагали навіть, щоб він порізав картину і показав шматки. Ну, 
а Якова Петровича з училища «виїли», а хвороба (рак) «з’їла» остаточно. 
Навчаючись у «Мухінці» (при вступі до неї Макаренко подав відновлену 
злощасну роботу «У блакитному краю» і був... зарахований), заприятелю-
вав з Михайлом Шем’якіним, брав участь разом з Гуменюком у підпільних 
виставках молодих українських художників у Ленінграді. 

З такою репутацією додому, в Україну, повертатися було неможливо. 
Трагедія Учителя ятрила серце. І подався Макаренко, за його прикладом, у 
Прибалтику, у Таллінн. А через сім років, у 1980-му, емігрував до Франції, 
нині живе в Парижі, де має стійку репутацію талановитого майстра. У 1988 
році виставку Макаренка відвідав президент Франції Міттеран. 

Не менш благополучно в незалежній Україні склалася доля Гуменюка, 
відзначеного Державною премією Тараса Шевченка, професора Україн-
ської академії мистецтв. З вдячністю згадують Калашника й кіровоградські 
митці, яким пощастило навчатись у нього: Володимир Волохов і Михай-
ло Надєждін (нині народний художник України). Завдяки успіхам учнів 
повертається із забуття і їхній Учитель.
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Мир каждый видит 
В облике ином,
И каждый прав –
Так много смысла в нем.

И.В. Гете

Мемуари – жанр специфічний і парадоксаль-
ний. Кожен, хто пише про когось спогади, пише їх 
передусім, якби не намагався цього уникнути… про 
себе. І винятків тут немає. 

…Взагалі-то, якщо відверто, у Кіровоградській 
картинній галереї на посаді старшого наукового 
працівника я опинився суто випадково: передусім 
через панічний страх опинитися в школі в ролі вчи-
теля. Так сталося, що мої шкільні роки залишили 
по собі не зовсім приємні спомини. Хоча навчався 
я добре, вважався одним з кращих студентів на фі-
лологічному факультеті й мене, як здатного до нау-
ково-викладацької діяльності, хотіли бачити в себе 
обидві кафедри – російської мови й російської літе-
ратури. Однак сталося непорозуміння, і при розпо-

ділі направлень на роботу мені дісталася посада… вихователя Кіровоград-
ської школи-інтернату № 2. Я був у шоці: завідувачі обох кафедр, присутні 
на цій церемонії, промовчали. 

Отримавши «червоний» диплом, я 
почувався зрадженим і ображеним. Адже 
я міг, коли б не інститутські обіцяльни-
ки, як одружений випускник та ще й з 
маленькою дитиною, розраховувати на 
отримання «вільного» диплому з правом 
на працевлаштування, яке знайду, без 
обов’язкового трирічного відпрацювання 
в школі. 

Час ішов, я перебував у депресії, а тим 
часом невблаганно наближався вересень. 
Зрештою, довелося завітати в облвно за 

Анатолій Данилов.
«Автопортрет у 

жанрі «Мemento mori»

Анатолій Данилов.
«Автопортрет «Трійця»
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відкріпленням, яке мені після тривалих умовлянь 
все ж дали. Але де знайти роботу? Подруга дружи-
ни порадила звернутися до обласного краєзнавчого 
музею, де, як вона чула, буцімто є вакансія. Та з’я-
сувалося, що мова йде не про сам музей, а його філі-
ал – картинну галерею, що розміщувалася в будівлі 
колишньої Преображенської церкви. Керівництво 
музею після деяких вагань, зваживши на мій ди-
плом з відзнакою, запропонувало спробувати себе в 
ролі мистецтвознавця (моя попередниця, що звіль-
нилася, була дипломованим мистецтвознавцем) з 
місячним випробувальним терміном. Безвихідність 
ситуації спонукала мене на, здавалося б, авантюр-
ний крок, заздалегідь приречений на невдачу. Адже 

я, крім якихось химерних істот, і малювати зовсім не вмію, не кажучи вже 
про знання історії образотворчого мистецтва. Але я ризикнув і не прогадав. 

Звісно, передусім зайнявся самоосві-
тою, опрацювавши величезну кількість 
мистецтвознавчої літератури. Згодом у 
мене навіть виявили те, що називається 
художньою інтуїцією. А ще, як знавця ста-
рослов’янської та церковнослов’янської 
мови, залучили до роботи з обстеження 
культових споруд області з метою вияв-
лення й постановки на державний облік 
пам’яток історії та культури сакрально-
го призначення (ікон і церковних книг). 
Музейній діяльності, якою по-справж-
ньому захопився, я віддав 18 років життя. Навіть пробував займатися най-
складнішим у мистецтвознавстві – атрибуцією: визначенням авторів кар-
тин, що вважалися творами невідомих художників. 

Коли через кілька місяців, вибачившись, мені таки запропонували по-
саду асистента на кафедрі літератури, я відмовився. Умовили, щоправда, 
рік попрацювати за сумісництвом з погодинною оплатою. Тут я остаточно 
переконався, що навіть викладацька діяльність – не моє покликання. 

Після того, як у 1988 році я запропонував влаштувати в картинній га-
лереї грандіозну виставку місцевих художників, присвячену 75-річчю 
І Єлисаветградської художньої виставки 1913 року (уклав каталог «Єли-
саветград – Кіровоград: 1913-1988»), всі вони стали моїми добрими знайо-
мими, а деякі – навіть приятелями. До цього ми працювали з пересувними 
виставками, які надавали нам Київ і Москва, а відтепер стали організову-

Анатолій Данилов.
«Портрет доньки»

Анатолій Данилов.
«Спогад з дитинства». 1984 р.
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вати персональні виставки місцевих художників. 
Так доля подарувала мені знайомство з Анатолієм 
Даниловим і Григорієм Гнатюком.

Доти я багато чув різних суджень про художни-
ка Григорія Гнатюка від його колег, але знайомий з 
ним не був. Одні захоплювалися його самобутньою 
творчістю, яка не мала нічого спільного з канонами 
соціалістичного реалізму, в інших вона викликала 
роздратування, навіть відразу. Зокрема, нещадно 
критикував картини Гнатюка Анатолій Данилов, з 
яким я заприятелював значно раніше. Він вважав, 
що Гнатюк – живописець нікудишній: ні рисунку, 
ні композиції, ні колориту: «Малює немов мильни-
ми бульками». Своєю чергою, Гнатюк вважав живо-
пис Данилова занадто раціональним, позбавленим почуттів та емоцій.

Взагалі, більших антагоністів, ніж Данилов і Гнатюк, годі й уявити. 
Об’єднувало їх лише те, що обидва були 
родом із села (Данилов народився в 1941 
році в селі Каніж Новомиргородського 
району, а Гнатюк – у селі Небелівці Ново-
архангельського району в 1951 році). 
Обоє були безбатченками, виростили 
й виховали їх матері. Данилов здобув 
фундаментальну (вважай, академічну) 
освіту, закінчивши знамениту «Мухінку» 
(Ленінградське вище художньо-промис-
лове училище ім. В.Г. Мухіної), другий 

– «всього лише» середню – Харківське художньо-промислове училище. 
До того ж, і це найбільша відмінність між ними, Данилов за фахом – мо-
нументаліст, а Гнатюк – живописець «від бога». Академічна виучка, кла-
сичні канони проти імпровізації, ліризму, польоту фантазії. Навіть статури 
вони були різної: худенький ру-
доволосий Гнатюк та огрядний, з 
черевцем Данилов. Попри анта-
гонізм, обидва, безперечно, були 
талановитими митцями, безмеж-
но відданими улюбленій справі. 

Про те, що таке суб’єкти-
візм у сприйнятті творів мисте-
цтва, що таке мистецтвознавчий 
аналіз, мені якось на прикладі 

Григорій Гнатюк. 
Світлина

Григорій Гнатюк.
«Перед святом»

Григорій Гнатюк. «Благовіщення»
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картини Олександра Осмьоркіна «Спляча оголена і собака» продемонстру-
вав місцевий художник Микола Степанович Риженко. Трохи дивакуватий, 
інтелектуал й ерудит, він, здається, знав усі тонкощі художнього ремесла, 
кожну картину читав, як книгу. Та й сам, як митець, вирізнявся надзвичай-
ною скрупульозністю й вимогливістю до себе. Досить сказати, що над своїм 
головним твором, діорамою «Пожежа Єлисаветграда 1834 року» для по-
жежно-технічної виставки-музею Територіального управління МНС Укра-
їни у Кіровоградській області він працював понад 10 років. 

Так-от, оглянувши щойно виставлене полотно, Микола Степанович 
спочатку ледве не сантиметр за сантиметром проаналізував всі його скла-
дові: рисунок, композицію, колорит, тональність тощо, дійшовши виснов-
ку, що це дійсно високохудожній твір. А потім, після невеличкої паузи, так 
само доказово й переконливо, довів, що… нічого подібного: такі постано-
вочні студії здатні писати навіть студенти 3-го курсу художніх училищ. 
Я зачудовано й розгублено вислухав Риженка, але не погодився з ним. Він 
не звернув уваги на одну деталь, а в ній-то, на мою думку, якраз і схована 
«родзинка» картини в жанрі «ню». Оголена жінка зображена Осмьоркіним 
у дуже відвертій позі, однак картина позбавлена надмірного еротизму. Май-
стер так композиційно вдало розмістив собачку, яка охороняє спокій спля-
чої жінки, що не до жіночих принад, а саме до неї, немов магнітом, спрямо-
вується погляд глядача.

Виставка Григорія Гнатюка в картин-
ній галереї в 1986 році пройшла тріум-
фально. З полум’яною промовою про ху-
дожника-подвижника, що в напівпідваль-
ній майстерні творить високе мистецтво, 
поки обивателі шукають ковбасу по 2,20, 
виступив Валерій Репало (царство йому 
небесне!). Вперше в галереї пролунав 
спів хору Юрія Любовича. А я наважився 
написати статтю про творчість Григорія 
Гнатюка під назвою «Майстер з Небе-

лівки», що зробила мене першим «гнатюкознавцем». Не скажу, що перше 
враження від особистості Григорія Гнатюка було з приємних: відштовхував 
насторожений, недовірливий, проникливо-холодний погляд. Але так було 
лише на початку нашого знайомства.

Гнатюка можна сміливо назвати книгоманом і меломаном. У ті часи він 
захоплювався латиноамериканською літературою, творами аргентинців 
Хосе Луїса Борхеса й Хуліо Кортасара, а особливо романом колумбійця 
Габріеля Маркеса «Сто років самотності». Отой «магічний реалізм», 
що притаманний Маркесу, наявний і в творчості самого Гнатюка.

Григорій Гнатюк. 
«Біблійний сюжет»
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Одного разу Григорій завітав до галереї в повному відчаї. Його букваль-
но замучив чи то гастрит, чи то виразка шлунку із сильними кровотечами. 
Які лишень ліки не приймав, ніщо не допомагало. А я перед цим у газеті 
«Советский цирк» (була така в перебудовні часи, насичена цікавою і ко-
рисною інформацією) прочитав велику статтю про уринотерапію, про те, 
як можна вилікувати багато хвороб власною сечею. Гнатюк зацікавився, і я 
подарував йому газету. Минув, здається, місяць, і він з’явився в бадьорому 
настрої подякувати мені за спасіння – уринотерапія допомогла йому позбу-
тися хвороби. Здається, вона до нього більше й не поверталася.

Якщо не помиляюся, Гнатюк став першим кіровоградським художни-
ком, персональну виставку якого було влаштовано в столиці України. Для 
перемовин щодо її організації до нашого міста завітала представниця Мініс-
терства культури України. Після оглядин нею виставки в картинній галереї 
був влаштований банкет (тоді ще слово фуршет не вживали) у ресторані го-
телю «Турист». Засиділися допізна, а потім виявили бажання показати мі-
ністерській дамі майстерню Григорія. Хтось наділив мене поліетиленовим 
пакетом, вмістом якого я не поцікавився. Захопившись розмовою, ми з ди-
ректором дитячої художньої школи Леонідом Бондарем відстали від ком-
панії. Вона вже від’їхала, нас не дочекавшись, а ми розійшлися по домівках. 

Вранці я прокинувся від лютого погляду дружини. Перед моїм облич-
чям вона тримала отой пакет і вимагала пояснень, як у ньому опинилися… 
жіночі туфлі на високих підборах. Для мене це теж була повна несподіван-
ка. А потім я здогадався, що це взуття нашої почесної гості. У ресторані 
вона, як справжня леді, змінила чобітки на туфлі, а коли його полишала, то 
все проробила навпаки. Ось такий курйоз трапився!

Після відкриття виставки Григорія в Києві до мене зателефонувала ко-
респондент газети «Культура і життя», яка мала написати рецензію про неї. 
Журналістці, виявляється, настільки сподобалася моя стаття в каталозі ви-
ставки творів Гнатюка, що вона просила мого дозволу на її передрук у рес-
публіканському тижневику. Я був дуже здивований, оскільки гіршого в по-
ліграфічному відношенні каталогу бачити більше не доводилося. Я навіть 
радив цей друкарський брак не везти до Києва, аби не псувати враження 
від виставки. Звісно, згоду я дав і через деякий час читав свою статтю про 
Гнатюка в столичному виданні. 

Власне кажучи, цими епізодами й вичерпується моє безпосереднє спіл-
кування з Григорієм Гнатюком. Назвати себе його приятелем, на жаль, ніяк 
не можу. Однак пишаюсь, що першим зробив спробу збагнути феномен 
його творчості.

Інша справа – Анатолій Данилов. На відміну від Гнатюка, він був одру-
жений, мав двох дочок, тому змушений був займатися господарсько-сімей-
ними справами. На Завадівці за власним проєктом побудував добротний 
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дім з омріяною художньою майстернею (просторою і світлою). Скільки 
часу, коштів та здоров’я уклав він у це будівництво, зате створив усі умови 
для творчої роботи! 

Данилов був рідкісно суперечливою 
натурою. Мав гостро розвинене почуття 
власної гідності як художника й водно-
час невпевненість, острах зазнати розча-
рування у власній творчій спроможно-
сті. Якщо зовсім коротко: манія величі й 
комплекс неповноцінності в одному фла-
коні. Як наслідок – лише одна прижиттє-
ва персональна виставка в Художньому 
салоні в 1983 році. Анатолій був розча-
рований: пройшла вона майже непоміче-

ною. Після цього він «закрився» ще більше, не зробивши всіх необхідних 
кроків (а це передусім участь у республіканських і всесоюзних виставках) 
для вступу до Спілки художників України. 

Проте незаперечне одне: в історії ху-
дожнього життя нашого краю Данилов 
був і залишається художником-мону-
менталістом № 1. Його головні твори – 
темперний розпис «Земля – молодим» 
і мозаїка «Дотик» – як одні з кращих 
були відзначені у всесоюзному часописі 
«Декоративное искусство СССР». Щодо 
станкового живопису (портретів, пей-
зажів, натюрмортів) Данилова, то він, 
звісно ж, позначений епічним баченням 
світу очима художника-монументаліста 
(звідси певна статичність, чіткість кон-
туру, силуету, монохромність, особливий 
ритм ліній і мас тощо). Іншими словами, 
як Гнатюк – природжений живописець – 
не міг творити монументальні твори, так само й Данилов не здатний був на 
«чистий живопис». Я завжди дивувався, чому, наприклад, наш знаменитий 
земляк Петро Оссовський все життя займався станковим, а не монумен-
тальним живописом, до якого мав великий хист. 

До інфаркту й після нього – так Анатолій ділив своє життя. Данилову 
було трохи більше 40 років, як його спіткало це страшне лихо. Він навіть 
деякий час перебував у стані коми, переживши всі ті видіння, що супрово-
джують людей на межі життя й смерті. Після цього в нього з’явилася серія 

Григорій Гнатюк. 
«На подвір’ї. Мати»

Анатолій Данилов. 
«Український Гомер»
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вражаючих автопортретів в «обіймах смерті» у жанрі «мemento mori» (у пе-
рекладі з латини «пам’ятай про смерть»). 

Серед численних творів Анатолія особливо запам’яталися портрети до-
ньок з дивовижно виписаними, як на фаюмських портретах, очима, що від-
дзеркалюють чистоту душі дитини. Великі надії Данилов покладав на трип-
тих «Канізьке повстання 1918 року», над яким працював декілька років. Ця 
тема була йому особливо близькою, адже серед керівників й учасників тра-
гічної події представлено з десяток Данилових – предків Анатолія. Однак, 
як мені тоді здалося, твір був занадто перенасичений червоним кольором і 
не мав того успіху, на який розраховував автор.

Обидва художники після ліквідації Кіровоградських художньо-вироб-
ничих майстерень, в яких заробляли на «хліб насущний», усамітнилися у 
своїх майстернях, стали відлюдниками, їх уже, здається, не цікавила пу-
блічна слава й визнання. Та й відійшли в потойбіччя вони один за одним 
протягом року. Але, якщо смерть Данилова на 70-му році життя уявляється 
природною, враховуючи загальний стан його здоров’я, то загибель Гнатюка 
в 60 років у Небелівці внаслідок нещасного випадку (чи то упав з велоси-
педа, вдарившись головою об камінь, чи то потрапив під колеса автомобі-
ля) такою не здається. До того ж незадовго до смерті Григорій несподівано 
забрав усі свої картини, що впродовж багатьох років зберігалися у відділі 
мистецтв ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, і куди вони поділися, достеменно 
невідомо. 
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