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Художня культура
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Урок 1.

Монументальна скульптура Одеси
Пам'ятники	та	меморіальні	дошки	Одеси

Будь-який населений пункт вирізняється з поміж інших, перш за все, сво-
їм ландшафтно-архітектурним середовищем та тісно пов'язаною з ним мо-
нументальною скульптурою, яка суттєво доповнює художній образ міста чи 
селища.

Монументальна скульптура, як правило, пов'язана з великими масштаб-
ними ідеями і тому завжди має значне суспільне значення. Найбільш поши-
реним видом монументальної скульптури є пам'ятник.

Пам'ятник — твір мистецтва, головним призначенням якого є уславлен-
ня, увічнювання людей чи подій, значних у житті певного народу, або й люд-
ства в цілому. Це один з найскладніших ідейномісткіх жанрів скульптури, що 
часто переростає у монумент – твір широкого ідейно-художнього значен-
ня. Пам'ятники-монументи зазвичай пов'язують з великими архітектурно-
скульптурними ансамблями.
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Пам'ятники можуть бути у вигляді скульптурної групи, статуї, погруддя, 
плити з рельєфом і написом, тріумфальної арки чи колони, обеліску тощо. 
Останнім часом все більше пам'ятників присвячується поетам, письменни-
кам, композиторам, вченим. Адже ці люди – духовне й моральне багатство 
нації, виразники того кращого, що привніс той чи інший народ у скарбницю 
світової культури. 

Для оздоблення архітектурних ансамблів, фасадів споруд, парків, місь-
ких вулиць часто використовують інший вид скульптур, який назива-
ють монументально-декоративним. Такі скульптури часто стають ідейно-
емоційним центром житлових масивів, будівлі, площі, скверу тощо. Вони 
увічнюють істинно людське, красиве, те, що є для нас важливим, дорогим і 
святим. 

Багатогранність образу, художній задум в скульптурних зображеннях, пе-
редається через пластичну характеристику форм, гру світла й тіней, утворе-
них від великих об'ємів і мас. Для монументальних скульптурних зображень, 
характерною ознакою є ще й значна узагальненість форми, метафоричність, 
алегоричність та символізм образів.

Пам'ятник графу де Рибасу

Граф Йосип де Рибас  — один із засновників 
Одеси. Його ім'ям названа одна з централь-
них вулиць Одеси  — Дерибасівська. Назва 
пов'язана з розташуванням будинку де Ри-
баса, в якому потім жив його брат, Фелікс де 
Рибас. Саме він і подарував місту в 1806 році 
ділянку землі, яка стала першим міським са-
дом, і нині займає кут вулиць Преображен-
ської, Дерибасовської, Гаванної та є окрасою 
міста. 
Пам'ятник встановлено на початку вулиці Де-
рибасівської у 1994 р.
Скульптор	—	О. Князік,
архітектор	—	В. Глазирін.
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Пам'ятник Арману Емманюелю 
дю Плессі, герцогу де Рішельє 

Герцог де Рішельє – перший генерал-губерна-
тор Одеси. Місцеві жителі називали його 
«наш Дюк» і вважали засновником міста, хоча 
до часу його губернаторства Одесі вже було 8 
років. Його зусиллями місто перетворилося 
на великий торгівельний порт. 
Збір грошей на спорудження пам'ятника Рі-
шельє розпочався із заклика до населення 
графа Ланжерона. А новоросійський генерал-
губернатор, граф М.С.˙Воронцов замовив 
пам'ятник відомому скульпторові І.П. Марто-
су (авторові монумента Мініну і Пожарсько-

му). Автором п'єдесталу пам'ятника є архітектор О.І.Мельников. 
Статуя Рішельє в римській тозі відлита в бронзі і доповнюється трьома ла-
тунними барельєфами, які символізують землеробство, торгівлю і правосуд-
дя. Відкриття пам'ятника Дюку, як ласкаво іменують багато поколінь одеситів 
Армана Емманюеля дю Плессі (герцога де Рішельє), відбулося 22 квітня 1828 
року. Монумент є візитківкою міста. І хто зна, яким було б наше місто, якби 
не ступив на його землі загадковий француз, філантроп і подвижник Рішельє.

Пам’ятник М.С.˙Воронцову

Михайло Семенович Воронцов (1782–1856) 
— російський державний діяч, граф, а з 1845 
року світліший князь, генерал-фельдмаршал, 
генерал-ад'ютант; почесний член Петербурзь-
кої Академії наук; новоросійський і бессараб-
ський генерал-губернатор. 
Сприяв господарському розвиткові краю, 
будівництву Одеси й інших міст. Одеса 
зобов'язана Воронцову небувалим доти роз-
ширенням свого торгівельного значення і 
збільшенням добробуту. 
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Воронцов помер 6 (18) листопада 1856˙р. в Одесі. Був захоронений в Спасо-
Преображенському соборі; перезахоронений на Слобідському цвинтарі. 
10.11.2005 р. прах М.С. Воронцова та його дружини повернули знову у відбу-
дований Спасо-Преображенський собор. 
Памятник знаходиться на Соборній площі. 
Скульптор	– Ф. Бруггер,
архітектор	–	Ф. Боффо.	
Скульптура	–	бронза;	постамент	–	граніт.

Пам’ятник засновникам Одеси

На початку ХХ століття (1901 р.) на всесвіт-
ній виставці в Парижі Катеринінська площа 
Одеси була визнана кращою площею Євро-
пи. Центр площі прикрашала, споруджена на 
згадку про засновників Одеси, скульптурна 
композиція. 
В 1920 р. її знесли. На місці, де стояла 
композиція, спочатку було встановлено 
пам'ятник Карлу Марксу, потім – матросам-
потьомкінцям. У 2007 році демонтованих 
«потьомкінців» перенесли на Митну площу, 
а пам'ятник засновникам Одеси відновили. 
Частина фрагментів відновленого пам'ятника 
– оригінали, які зберігалися у міському 
історико-краєзнавчому музеї. Це фігури Йо-
сипа де Рибаса, Платона Зубова, Франца де 
Волана, Григорія Потьомкіна. 
Вони, як і раніше, стоять біля ніг імператри-
ці Катерини ІІ. Але торс самої імператриці 
було зроблено наново, оскільки оригінал не 
зберігся.
Голова ж Катерини відтворена з оригіналу, що 
зберігається в музеї (скульптор Б.В. Едуардс)
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Пам’ятник Олександру ІІ

Споруджено пам’ятник на честь закладки 
парку (на залишках Андріївського бастіону) у 
1891 році. Знаходиться в Центральному парку 
культури і відпочинку (ЦПКіВ) ім. Т.Г. Шев-
ченка. (вул. Маразліївська) 
Скульптор — М. Барінов,
реставратор – П. Кравченко (1975 р.).
Колона – лабрадор,
постамент – червоний граніт.

Пам'ятники О.С. Пушкіну

Пам'ятник є першим в Україні пам'ятником, 
спорудженим на честь поета. Кошти на 
пам'ятник збиралися серед жителів Одеси 
а підписними листами. На жаль, необхідну 
суму зібрати так і не вдалося. Тому замість 
скульптури з бронзи в повний зріст довелося 
обмежитися лише бюстом поета. Планували 
відкрити пам'ятник на відзнаку 50-річчя за-
гибелі О. С. Пушкіна у 1887 році, але через 
матеріальні труднощі не встигли до наміченої 
пам'ятної дати. 
Відкрили пам'ятник лише 16 квітня 1889 року. 

Розташували його так, що поет стоїть до будівлі мерії спиною. Легенда пояс-
нює це тим, що мерія відмовилася виділити кошти на будівництво пам'ятника. 
Жителі міста побудували його за власні кошти, встановивши пам'ятник так, 
щоб висловити неповагу до влади. На п'єдесталі пам'ятника вибиті слова: «А. 
С. Пушкину — граждане Одессы». 
Скульптор	—	Ж. Полонська,	архітектор	—	А. Васильєв. 
Бюст — бронза, постамент — граніт.
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Ще один пам'ятник О.С. Пушкіну відкрито 
4 червня 1999 р. перед фасадом колишнього 
готелю Сикара на вулиці Пушкінській (Іта-
лійській), біля будинку 13, в якому у період 
перебування в Одесі він мешкав. Відкриття 
пам'ятника було приурочено до 200-річчя з 
дня народження поета Пушкін зображений у 
короткому фраку, панталонах, з вузькою, як у 
панночки, талією, якою, як відомо, дуже гор-
дився, в циліндрі, з незмінною тростиною за 
спиною. Він вже овіяний славою першого по-
ета Росії. Пам'ятник встановлений на бронзо-
вому диску.
Автор	пам'ятника	—	О.˙Токарев,
архітектор	—	В.˙Глазирін

Пам’ятник видатному 
українському поетові Тарасу 
Григоровичу Шевченку

Встановлено пам’ятник перед головним вхо-
дом у Центральний парк культури і відпочин-
ку його імені по вулиці Маразліївській у 1966 
році. 
Скульптори	—	А.Білостоцький, О. Супрун,
архітектор	—	Г. Топуз.	
Скульптура — мармур, постамент – граніт. 
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Пам'ятник 
Івану Франку 

Перший на півдні України пам'ятник відомо-
му українському письменникові і політикові 
Івану Франку відкрито в Одесі. 
Управлінням культури і туризму облдержад-
міністрації було проведено конкурс на кра-
щий проект пам'ятника. Проект скульптора 
Бориса Румянцева і архітектора Микити Ру-
мянцева була визнана кращою. 
До цієї події на честь Івана Франка в Одесі 
була названа одна з міських вулиць і бібліо-
тека. Монумент Івану Франку встановлено на 
перетині Олександрівського проспекту і ву-
лиці Успенської.

Пам'ятник Адаму Міцкевичу

Пам'ятник поетові Адаму Міцкевичу, ро-
боти скульптора О.В. Князіка і архітектора 
М.В. Мурманова, було відкрито 2 вересня 
2004 року в 210 річницю Одеси на перетині 
Олександрівського проспекту і вулиці Буніна 
(колишньої Поліцейської). 
На відкритті пам'ятника були присутні зару-
біжні делегації, зокрема, з Польщі на чолі з 
міністром культури. До складу делегації вхо-
дили: директор Музею літератури, артисти 
і режисер Єжи Хоффман. На постаменті два 
написи: «Польському поетові-романтикові 
Адаму Міцкевичу — одесити» та «Він між 
нами жив, і ми його любили» О.С. Пушкін.
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Пам’ятник міському голові 
Г. Г. Маразлі

За часи головування Г.Г.˙Маразлі (1878–
1894˙рр.) місто було впорядковано. Відкрито 
красивий міський парк Олександрівський 
(ім. Шевченка), першу в Росії бактеріологіч-
ну станцію професора І.І. Мечникова, першу 
в Росії хімічну лабораторію для дослідження 
продуктів харчування, одеську залізницю, 
упорядковані грязелікарні Андріївська і Ха-
джібейська. Було відкрито декілька десятків 
училищ і народних шкіл, першу Народну без-
коштовну читальню, Міську Публічну бібліо-
теку, художній музей, дитячу лікарню доктора 

Мочутковського, очну лікарню — В. Санценбахера і ще багато чого. Введено 
електричне освітлення… Список славних справ Григорія Григоровича на бла-
го міста і його жителів справді вражає. Але сам міський голова не вважав його 
надто великим. І всім подальшим градоправителям Одеси Маразлі заповідав: 
у кожного з них аналогічний перелік добрих справ повинен бути, принаймні, 
на рядок довшим, ніж у попередника. 

Памятник С.І.˙Уточкіну

Сергій Ісаєвіч Уточкін (1876–1916) – один 
з перших російських авіаторів, видатний 
спортсмен (бокс, боротьба, плавання, фехту-
вання й ін.), знакова фігура свого часу. Чем-
піон Росії і володар Гранпрі міжнародних 
змагань в Лісабоні з велоспорту.  В середині 
1900-х займався повітроплаванням — підні-
мався на повітряній кулі в Одесі а потім — над 
Сахарою. Випробовував планери, а з 1910-го 
— літаки. У ці роки здобув популярність на 
всій території Росії. 
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Відомий гуманіст: під час кривавого єврейського погрому 1905 року був пора-
нений погромщиками, коли захищав старого єврея. Улюбленець Одеси — за 
життя і у продовж наступних років. 

Пам'ятник Леоніду Утьосову 

Одеса – рідне місто Леоніда Йосиповича. 
Свою любов до неї він висловив неодноразово. 
Одесити теж завжди обожнювали співака, пи-
шалися ним. А тому у зображенні улюбленця 
немає ніякої зайвої патетики: усміхнений, він 
просто сидить на лавці — ніби спілкується з 
перехожими, відпочиваючи після концерту. 
Кожний охочий може сфотографуватися по-
руч зі співаком. 
Автор пам'ятника – одеський скульптор 
Олександр Токарев. 

Пам'ятник Вірі Холодній

Пам'ятник першій російській кінозірці – ак-
трисі німого кіно Вірі Холодній встановлено 
в самому центрі Одеси. Вона зображена так, 
ніби стоїть на сцені, а біля підніжжя лежать 
квіти. 
Тільки за перший рік роботи в кіно Віра Хо-
лодна знялася в 15-ти фільмах — рекорд, який 
ще нікому не вдалося побити. З Одесою були 
пов'язані останні дні її життя і кар'єри. Актри-
са померла у віці 26-ти років на знімальному 
майданчику Одеської кіностудії. 
Причина її смерті до цього часу пір залиша-

ється загадкою. Найпопулярніша версія — актриса вдихнула аромат буке-
та отруєних білих лілій. Олександр Вертинський тоді присвятив їй романс 
«Ваши пальцы пахнут ладаном». Пам'ятник зірці німого кіно поставили не-
подалік Спасо-Преображенсь кого собору, в якому її відспівували. 
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Пам'ятник невідомому матросові

Відкрито пам'ятник 9 травня 1960 р. в Цен-
тральному парку культури і відпочинку ім. 
Т.Г. Шевченка, споруджено на честь воїнів 
Приморської армії і моряків Чорноморського 
флоту, що героїчно обороняли Одесу в 1941˙р. 
До пам'ятника веде алея Слави. Тут, під по-
кровом розлогих тополь, сплять вічним сном 
останки героїв оборони і звільнення Одеси. 
На плитах-надгробках з чорного лабрадориту 
викарбувано імена. 
21-метровий пам'ятник-обеліск з червоного 
граніту, чавуну і бронзи височить на морсько-
му березі. На обеліску меморіальний напис: 
«Невідомому матросові» і дата споруди — 
«1960». Біля підніжжя обеліска у колі бронзо-
вого вінку горить Вічний вогонь. На плиті під-
ніжжя відлиті з бронзи автомат і безкозирка.
Вхід на алею Слави відкривають дві стели з 
полірованого червоного граніту. Бронзовий 
барельєф на правій стелі зображає профіль 
скорботної жінки. На стелі напис: «Своє без-
смертя вам Батьківщина вручила і не забу-
ті ваші імена». На лівій стелі висічені дати: 
«1941–1945». Три сходинки ведуть на майдан-
чик вниз до лицьової грані обеліска Невідо-
мому матросові і першим надгробкам, утво-
рюючи алею Слави. З правого боку на брат-
ській могилі — плита з чорного шліфованого 
граніту з іменами екіпажу підводного човна 
«М-60». З лівого боку – така ж плита з імена-
ми екіпажу підводного човна «М-33». 
Автори	пам'ятника:
скульптор	М.˙Нарузецький,
архітектори	Г. Топуз, П. Томілін.
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Мемориальні дошки Одеси
Існує багато факторів, які дозволяють вважати Одесу унікальним містом. 

Це і привабливий південний клімат, і море, і велика кількість наукових та на-
вчальних закладів, і особливий гумор, і самобутня кухня, народжена змішу-
ванням смакових уподобань багатонаціонального населення і ще багато чого. 
Але слава Одеси обумовлена, перш за все, цілою плеядою видатних, відомих 
всій Україні або ж усьому світові особистостей, які тут народилися, виплека-
ли свій талант, або, прибувши на її благословенні землі, створили кращі свої 
твори, зіграли кращі свої ролі, чи, вдихнувши її особливого вільного повітря, 
запалилися небувалими ідеями, пережили злет творчості. Саме завдячуючи 
цим талановитим людям Одеса від самого початку і дотепер вважається од-
ним із відомих центрів світової та української художньої культури. Її культур-
не життя завжди було позбавлене провінційності а художня аура міста була і є 
ще одним фактором, що ставить його в один ряд з великими і знаними у світі 
містами.

Одесити пишаються кожним, хто свою славу вплів у вінок слави міста, 
відзначаючи місця, з якими пов’язане їхнє перебування в Одесі, пам’ятними 
меморіальними дошками. Наприклад, йдучи вулицями міста, можна поба-
чити пам’ятні знаки багатьом відомим українським, російським, єврейським 
перекладачам, поетам, публіцистам, письменникам: В.(Зєєву) Жаботинсько-
му (вул. Єврейська,1), Є.П. Катаєву та В.П. Катаєву (вул. Базарна, 4), С. Кир-
санову (Корчику) (вул. Гаванна,10), М.Ф. Комарову (вул. Жуковського, 27), 
Б. Нечерді (вул. Пушкінська, 14), Ю. Олеші (вул. Ю. Олеші, 1/3), Л.І.Славіну 
(вул. Нєжинська, 14), Шолом-Алейхему (вул. Канатна, 28).

Доповнимо цей перелік знімками ряду пам’ятних дошок. Але й тоді він не 
буде повним. Кожен із вас може його продовжити.
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Дошка видатній поетесі 
Ганні Ахматовій 
на 11-й ст. Великого Фонтану

Народилася в Одесі в районі Великого Фонта-
ну, в сім'ї інженера-механіка флоту у відстав-
ці. У 1890 р. сім'я переїхала в Царське Село. 
Перший вірш опублікований в 1911 р. В моло-
дості примикала до акмеїстів (збірки «Вечір», 
1912, «Чіткі», 1914). Характерними рисами 
творчості Ахматової можна назвати вірність 
етичним основам буття, тонке розуміння пси-
хології відчуття, осмислення загальнонарод-
них трагедій XX століття, зв'язане з особис-
тими переживаннями, тяжіння до класичного 
стилю поетичної мови. 
Меморіальна дошка видатній поетесі Ганні 
Ахматовій встановлена поблизу 11-ої станції 

Великого Фонтану, біля входу в алею, якою можна пройти до будинку, де вона 
народилася. Автор — скульптор Т. Судьїна.

Дошка І.Е. Бабелю 
на вул.Рішельєвській, 17

Народився 1 (13) липня 1894 в Одесі на Мол-
даванці, в сім'ї торговця. Писати Бабель по-
чав в п'ятнадцять років. Протягом двох років 
писав по-французьки – під впливом Г. Фло-
бера, Г. Мопассана і свого вчителя французь-
кої мови Вадона. Стихія французької мови за-
гострила відчуття літературної мови і стилю. 
Вже у перших своїх розповідях Бабель праг-
нув до стилістичної витонченості і до вищого 
ступеню художньої виразності. «Я беру дріб-
ницю – анекдот, базарну розповідь, і роблю з 
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цього річ, від якої сам не можу відірватися... 
Над ним сміятимуться зовсім не тому, що він 
веселий, а тому, що завжди хочеться сміятися 
при людському успіху», – пояснював він зго-
дом свої творчі устремління.
Рано виявилася і головна властивість його 
прози: з'єднання різнорідних пластів – як 
мови, так і побуту, що зображається. 
Меморіальна дошка видатному письменни-
кові І.Е. Бабелю, встановлена на будинку, де 
колись знаходився магазин батька майбут-
нього письменника і в якому письменник 
мешкав з 1905 по 1924 рр. 
Автор	—	скульптор	О. Князик	(2005	р.). 

Дошка М. Бригіну, 
засновнику Літературного музею 
на фасаді музею

Фантастично цілеспрямованою і непохитною 
повинна була бути людина, що на відкриття 
в «роки застою» в Одесі літературного му-
зею. Історія Одеського літературного музею і 
справді схожа на «Одіссею», головним героєм 
якої став Микита Олексійович Бригін (1927–
1985). Благородний нащадок стародавнього 
дворянського роду, бібліофіл і букініст, краєз-
навець, колекціонер і літератор, він пройшов 
«Крим і Рим», всілякі радянські і партійні ін-
станції, нескінченні чиновницькі коридори, 
подолав недовір'я, неуцтво, боягузтво цензо-
рів усіх калібрів — і все-таки добився свого: у 
1978 році музей був відкритий, музей відбувся 
і став одним із головних культурних осередків 
Одеси. Микита Бригін — людина-легенда — 
став його першим директором. 
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Дошка М. В. Гоголю 
на вулиці Гоголя,11

Меморіальна дошка, встановлена на будин-
ку, в якому в 1850 році зупинявся М.В. Гоголь. 
Перше короткотермінове перебування Пись-
менника у місті відбулося весною 1848 року – 
письменник повертався морським шляхом з 
подорожі. Вдруге він приїздить до Одеси, щоб 
провести тут зиму 1851 року. Жив він у будин-
ку свого родича А.А. Трощанського. Тут він зу-
стрічається з приятелями, охоче знайомиться, 
буває в міському театрі, де читає з артистами 
п’єси Мольєра і свої сцени, обговорює можли-

вість постановок і суто театральні, постановчі подробиці. Серед його друзів в 
Одесі – Л.С. Пушкін (брат поета). Наприкінці березня Гоголь виїжджає з Одеси.

Дошка І.Ільфу 
на вул. Старопортофранківській, 137

Ілья Ільф народився 3 жовтня (15 н.с.) в Оде-
сі в сім'ї банківського службовця. У 1913, за-
кінчивши технічну школу, почав трудову ді-
яльність, часто міняючи місце роботи: крес-
лярське бюро, телефонна станція, авіаційний 
завод. Працював статистиком, редактором гу-
мористичного журналу «Синдетікон», в яко-
му публікував свої вірші під жіночим псевдо-
німом, бухгалтером. У 1923 стає професійним 
літератором. Переїхавши до Москви, постій-
но працював в газеті «Гудок», але друкує свої 
нариси і фейлетони в різних виданнях. Вже 
в обробці рабкоровских листів позначалася 
схильність Ільфа до сатири. Результатом від-
рядження до Середньої Азії з'явилася серія 
нарисів «Москва — Азія» (1925).
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Меморіальна дошка письменникові-сатирикові Іллі Ільфу (Файнзільбергу) 
установлена на будинку, де він народився. У співавторстві з Є.Петровим на-
писав романи «Дванадцять стільців» і «Золоте теля», які принесли їм світову 
славу.

Дошка Давиду Ойстраху 
на вул. Буніна,24

Меморіальний знак установлений на будинку, 
в якому Д.Ф. Ойстрах народився і жив. Вели-
кий, без перебільшення, музикант, Давид Фе-
дорович Ойстрах (1908–1974) — випускник 
відомого педагога П.С. Столярського, один 
із самих прославлених одеситів, гордість Оде-
си. Ойстрах виїхав звідси зрілим майстром; з 
1934 року викладав у Московській консерва-
торії (з 1939-го — професор). Почесний член 
національної академії Санта-Чечилія в Римі, 
член-кореспондент Академії мистецтв в Бер-
ліні, доктор Кембріджського університету, ла-
уреат Державної і Ленінської премій, кавалер 
вищих орденів СРСР. Йому були присвячені 
скрипкові концерти та сонати Шостаковича, 
Прокоф’єва, Хачатуряна, Мясковського, ба-
гатьох інших знаменитих авторів і він був їх 
першим виконавцем. 

Дошка Петру Ніщинському 
на вул.Нєжинській,16

Петро Іванович Ніщинський, який писав та-
кожпід псевдонімом Петро Байда, — росій-
ський та український письменник і компо-
зитор. З 1860 р.жив в Одесі, на вул. Нєжин-
ській,˙16.Читав гімназичні курси грецької 
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і російської мов. Переклав українською мовою «Слово о полку Ігоревім», 
«Іліаду» й «Одіссею», «Антигону». Головні музичні композиції Ніщинського: 
думи «Козак Софрон», «Про Байду» і «Вечорниці» (для соло, хору і оркестру), 
з незакінченої опери «Назар Стодоля», «Закувала та сива зозуля...»

Дошка Василю Кандінському 
на вул. Дерибасівська,˙17

Цей будинок ще знаменитий тим, що в ньо-
му проживав Василь Васильович Кандін-
ський (16 грудня 1866, Москва – 13 грудня 
1944, Нейїсюр-Сен, Франція) – російський 
живописець, графік і теоретик образотворчо-
го мистецтва, один з основоположників аб-
стракціонізму. Василь Кандінський народив-
ся в сім'ї комерсанта Василя Сильвестровича 
Кандінського (1832–1926). У дитячі роки по-
дорожував з батьками по країнах Європи і по 
Росії. У 1871 сім'я осіло в Одесі, тут майбутній 
художник закінчив гімназію, здобув також 
художню і музичну освіту. Меморіальна до-
шка була відкрита у присутності перших пані 
Франції – мадам Помпіду і мадам Ширак.

Дошка Людмилі Гінзбург 
на вул.˙Рішельєвській, 35/37

Меморіальну дошку заслуженій артист-
ці України, професорові Людмилі Наумівні 
Гінзбург відкрито з таким текстом: «У цьому 
будинку з 1971 по 2001 роки проживала піа-
ністка, заслужена артистка України, професор 
Людмила Наумівна Гінзбург (1916–2001)». 
Ректор Одеської державної музичної ака-
демії ім. А.В. Нежданової Олександр Сокол 
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відзначив, що «Людмила Наумівна була видатним педагогом і виконавцем, 
професором. Довгі роки очолювала кафедру спеціального фортепіано Одесь-
кої державної консерваторії ім. А.В. Нєжданової».

Дошка А.В.Нєждановій  
на буд.˙Маріїнської гімназії

Видатна співачка Антоніна Василівна Нєж-
данова починала свій творчий шлях в цер-
ковному хорі села Усатово і хоровій капелі 
Кривої Балки. У роки навчання в Маріїнській 
гімназії вона керувала гімназичним хором, 
виступала на літературно-музичних вечорах. 
До 26 років викладала російську і німецьку 
мови в Міському дівочому училищі і лише по-
тім вступила до Московської консерваторії. 
У 1909 році тріумфально виступала в рідній 
Одесі. Одеська консерваторія (нині Музична 
академія) носить ім'я А.В.Нєжданової. Дошка 
встановлена на будівлі Маріїнської гімназії, 
де в 1883–1889 рр. А.В.Нєжданова навчалася 
(вул. Толстого,9).

Дошка художнику М.˙Жуку 
на вул.˙Канатній,˙76

Дошка встановлена видатному українському 
художникові, літераторові, педагогові Ми-
хайлуЖуку на будинку, де він жив. У 1917 році 
брав участь в створенні Української Академії 
мистецтв. Товаришував з М. Коцюбинським, 
Лесем Курбасом, П. Тичиною, В. Сосюрою, 
Н. Ужвій, чиї портрети у виконанні Жука ста-
ли хрестоматійними, репродукуються й сьо-
годні. Його літературна спадщина заслуговує 
високої оцінки і перевидання.
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Дошка професору 
П.С. Столярському 
на вул.˙Пушкінській,˙8

Петро Соломонович Столярский – одна з 
найяскравіших легенд Одеси. Він зумів пе-
реконати одеситів, що практично в кожній 
одеській дитині дрімає вундеркінд і його 
треба просто розбудити. Столярський мріяв 
про створення музичної школи нового типу 
і він створив її. Скрипкову школу професора 
Столярського признав увесь світ, називаючи 
її «фабрикою талантів». Д. Ойстрах, Б. Голь-
дштейн, Е. і Є.Гілельс – це крапля в морі 
талантів, яких підготувала і випустила в світ 
школа його імені. 

Дошка Л.О.˙Утьосову 
на вул.˙Утьосова,˙11 

Меморіальна дошка установлена на будинку, 
де 9 березня 1895 року народився Леонід Йо-
сипович Вайсбейн (Утьосов). У 1982 році Три-
кутний провулок, де народився і жив Утьосов, 
перейменований у вулицю Утьосова. На-
вчався в приватному комерційному училищі 
Файга, яке не закінчив. Артист естради, спі-
вак і кіноактор, керівник оркестру, народний 
артист СРСР першим з артистів естради був 
удостоєний цього звання. Утьосов виконував 
пісні в різних жанрах, від джазу до міського 
романсу.
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Дошка Святославу Ріхтеру 
на вул.˙Новосельського,˙66

Святослав Ріхтер — один з найвідоміших му-
зикантів XX століття. Незвичайно широкий 
репертуар піаніста охоплював твори від му-
зики бароко до музики композиторів XX сто-
ліття. Виконання Ріхтера відрізнялося техніч-
ною досконалістю, глибоким індивідуальним 
трактуванням твору, відчуттям часу і стилю. У 
1922 р. сім'я переїхала в Одесу, де Ріхтер по-
чав навчатися грі на фортепіано і композиції, 

будучи в основному самоучкою. В цей час він також пише декілька театраль-
них п'єс, цікавиться оперним театром і виношує плани стати диригентом. З 
1930 по 1932 роки Ріхтер працював піаністом-концертмейстером в Одеському 
Будинку моряка, потім  в Одеській філармонії. Незабаром він отримує місце 
акомпаніатора в Одеському оперному театрі. Під час війни Ріхтер вів активну 
концертну діяльність, виступав в Москві, гастролював іншими містах СРСР, 
грав в блокадному Ленінграді. Дошка встановлена на колишньому пастор-
ському будинку поблизу кирхи, де його батько працював органістом 

Дошка Емілю та Єлізаветі Гілельс 
у пров. Чайковського,˙4

Дошка встановлена на фасаді будинку № 4 в 
провулку Чайковського. Тут у 1933–1939 роках 
жила сім'я, що подарувала світові прославле-
них виконавців. Еміль і Єлизавета Гілельси — 
геніальний піаніст і блискучий скрипаль — не 
просто були пов'язані з нашим містом. Вони 
завжди пам'ятали про своє одеське коріння. 
Тепер, проходячи провулком Чайковського, 
«музичним провулком», гості нашого міста і 
одесити можуть зупинитися біля цього будин-
ку, щоб віддати дань вдячної пам'яті цим ви-
датним людям.
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Дошка Костянтину Паустовському 
на вул. Чорноморська, 6

Видатний письменник, що доклав значних 
зусиль у формування «одеського міфу» на 
сторінках своєї повісті «Время больших ожи-
даний», мешкав на вулиці Чорноморській, 6 з 
1920–1922 роки. Працював з 1919 по 1922 рр. 
в редакції газети «Моряк». Був учасником ге-
роїчної оборони Одеси. Зараз на вулиці, яку 
він оспівував у своїх творах, встановлена ме-
моріальна дошка.

Дошка Миколі Огреничу на 
вул.˙Новосєльського (консерваторія)

Микола Огренич, володар чудового тенора, 
людина неймовірної скромності, доброзич-
ливості, благородства. У 1962—65 рр. – він, ще 
студент консерваторії, вже артист Одеського 
театру музичної комедії. З 1966 року – соліст 
Одеського академічного театру опери і балету. 
У 1970 році став лауреатом першої премії кон-
курсу імені Чайковського, полонивши серця 
не тільки досвідченої публіки, але і членів 
журі, серед яких були зірки — Марія Каллас і 
Тіто Руффо. В 1975 році став народним артис-
том України. Покинувши велику сцену, очо-
лив Одеську консерваторію. На сесії Одеської 
міської ради у грудні 1998 року відомому во-
калістові і педагогові було присвоєно звання 
почесного громадянина Одеси. 
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Дошка Н.Й. Касько на 
вул.˙Софіївській (Художній музей),˙5

Одеський художній музей багато чим 
зобов'язаний своєму директорові (1980–1985 
рр.), заслуженому працівникові культури 
України Наталії Касько. У непрості роки пе-
ребудови і становлення державності Наталія 
Йосипівна не тільки зберегла науковий і ма-
теріальний потенціал одного з кращих музеїв 
Одеси і регіону, але й значно його примно-
жила. За часів її директорства влаштовува-
лися небувалі вернісажі (А. Хаммер, Центр 
Помпіду й ін.), поверталися на батьківщину 
культурні цінності (цінні експонати колекції 
Брайкевича), оновлювалося приміщення і зі-
брання іконописного відділу. Меморіальна 

дошка встановлена на фасаді адміністративного флігеля музею – колишньо-
му палаці графа Л. Наришкіна, що згодом перейшов до Г. Маразлі і був ним 
подарований місту.

Дошка Івану Рядченко 
на Приморському бульварі, 6

Легенда Одеси, поет Іван Рядченко був справ-
жнім сином свого міста. Його вірші просочені 
ароматом травневої акації, пахощами моря, 
м'якою іронією і доброзичливістю рідно-
го міста. Моряк дальнього плавання, голо-
вний редактор Одеської кіностудії, керівник 
Одеського відділення Спілки письменників, 
Іван Рядченко до останніх днів займався са-
мопізнанням і категорично відкидав гордови-
те всезнайство. Меморіальна дошка встанов-
лена на будинку, в якому поет народився.
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Урок 2.

Театри Одеси
Театри,	цирк,	філармонія

Точна дата народження театру не встановлена. Час його існування вимі-
рюється часом існування самого роду людського. День виникнення театру 
прихований за тисячоліттями, в глибинах прадавньої епохи історії людства, 
епохи, коли людина ставала людиною. В колисковий період людства перші 
поети землі — великі грецькі трагіки Есхіл, Софокл, Еврипід, як добрі генії 
поезії схилилися над тією колискою. Вони викликали до життя театр, спря-
мувавши його енергію на служіння людям, прославляння духовної могутності 
людини, його неприборканої сили, етичної енергії героїзму.

Епоха слідувала за епохою, виникали і зникали держави, імперії, монархії, 
в глибинах океану зникла Атлантида, розгніваний Везувій гарячою лавою за-
лив Помпею та Геркуланум, на довгі століття піски занесли оспівану Гомером 
Трою, — але ніщо і ніколи не переривало вічного буття театру.

Як тільки не складалася у минулому доля театру! Він випробував різне – 
площі, ярмарки, замки знатних феодалів, роззолочені палацові зали, маєтки 
вельможних кріпосників, церковні школи, сільські свята — поки не знайшов 
свого постійного даху — театральної будівлі. 

Його проклинали, ненавиділи, забороняли, піддавали гонінням і знущан-
ням, покаранням і переслідуванням, але жодні біди не зламали життєстійкості 
театру, потягу людей до нього, адже він – дзеркало та дивовижна і найемоцій-
ніша, найсвятковіша, надихаюча, ні на що не схожа велика школа людського 
буття. Кафедрою добра називав театр Гоголь. Весь світ, весь всесвіт зі всією 
різноманітністю і пишністю бачив в театрі Белінський, називаючи його воло-
дарем відчуттів, здатним торкатися до струн душі, будити сильний рух в ро-
зумах і серцях, освіжати душу сильними враженнями. «Дзеркалом людського 
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життя, прикладом вдач, зразком істини» називав театр безсмертний творець 
«Дон Кіхота» Сервантес. 

До наших днів зберігає він незмінно привабливу силу і життєстійкість — 
живе в людині вічна потреба в театрі. Ми йдемо в театр не лише для того, щоб 
відпочити від звичної метушні, але щоб отримати емоції, захопитися або обу-
ритися вчинками героїв на сцені, замислитися.

Одеський національний 
академічний театр опери та балету

Одеса завжди, з перших днів свого існування, була театральним містом. 
Яскравим явищем в культурному життi Одеси був мiський театр. Його засну-
вання пов'язане з дiяльнicтю А.Е.Piшельє, який вважав театр основою куль-
турного розвитку мiстa. Будівництво першого міського театру почалося, коли 
місту було всього 10 років. Проектував театр відомий петербурзький архітек-
тор Тома де Томон. В ніч з 1 на 2 січня 1873 року перший міський театр згорів. 
Віденським архітекторам Ф. Фельнеру і Г. Гельмеру замовили проект нового 
міського театру. 

Багато зробили для нового театру і одеські архітектори – О. Бернардацці 
(з 1879 р. головний архітектор Одеси), Ю. Дмитренко і Ф. Гонсіоровський. 

Одеський театр витриманий у стилі барокко, але існує багато прикмет сти-
лю Відродження. Фасад театру щедро і багато прикрашений статуями. Над го-
ловним портиком на п'єдесталі — група, яка зображає Мельпомену, що мчить 
на колісниці, в яку запряжено чотири пантери. У лівій руці музи факел, права 

Одеський	театр	опери	та	балету Інтер'єр	театру



329

рука піднята у вітанні. З боків два генії. У ге-
ніїв, як і належить, лаврові вінки в руках. На 
другому п'єдесталі — ще дві групи. На правій 
Терпсихора навчає юне створіння танцям, на 
лівій — Орфей ублажає і чарує кентавра грою 
на лірі. А в самому низу, з двох сторін від входу 
в центральний портик, — ще дві групи: але-
горичне зображення комедії і трагедії. З двох 
сторін напівкруглої частини будівлі поставле-
но чотири бюсти: О. Пушкіна, О. Грибоєдова, 
М. Гоголя, М. Глінки – яскравих представни-
ків поезії, драми, комедії, музики.

Вражаюче і внутрішнє оформлення театру. 
Розкішний зал для глядачів, в якому знизу до 
стелі включно переважають оксамит, сатин, 
позолота. Стеля прикрашена чудово витонче-
ною ліпною роботою, що оброблена золотом, 
доповнена чотирма картинами, надзвичайно 
майстерно виконаними віденським худож-
ником Лефлером. Сюжети для картин узяті з 
чотирьох творів В. Шекспіра «Гамлет», «Сон 
літньої нічі», «Зимова казка» і «Як вам це 
сподобається». 

Особливою є й люстра зали. Півтори тон-
ни — такою була вага старої люстри. Дві тон-
ни двісті кілограмів — вага нинішньої. Вона 
— точна копія тієї, що прикрасила залу ново-
го театру в 1887 році.

На сцені одеського театру виступали М. 
Щепкін, П. Мочалов, А. Мартинов, А. Лен-
ський, М. Савіна, К. Станіславський і вся 
блискуча плеяда його соратників. Тут гастро-
лював друг Шевченка великий негритян-
ський трагік Айра-Фредерік Олдрідж. На сце-
ні театру співали Ф. Шаляпін, Л. Собінов, Е. 
Карузо, М. і М. Фігнери, С. Крушельницька, 

Скульптурна	алегорична	група,	

що	зображає	сцену	з	трагедії	

Еврипіда	«Іполіт»

скульптурна	алегорична	група,	

що	зображає	сцену	з	комедії	

Аристофана	«Птахи»
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І. Козловський, А. Нежданова, танцювали Г. Павлова, К. Гельцер, Г. Уланова, 
М. Плисецька, О. Лепешинська, М. Семенова. 

В наш час Одеський театр дав путівку на столичні сцени А. Кривчені, Є. 
Чавдар, Г. Олейниченко, З. Христич, І. Пономаренку, О. Ворошило, Л. Шем-
чук, Б. Руденко. 

Серед солістів театру потрібно згадати Г.˙Поліванову, Р.˙Сергієнко, 
Л.˙Ширіну, А.˙Джамагорцян, М.˙Огренича, Є.˙Іванова, А.˙Ріхтера, 
В.˙Нещеретного, А.˙Бойко. 

Не можна не сказати і про балетну трупу театру. Відлік її біографії 
— з 1923 року. Історія пам'ятає таких балетмейстерів, як П.˙Лозинський, 
Р.˙Ремесловський, К.˙Голейзовський, П.˙Вірський, М. Мойсеєв, майстрів 
балету Є.˙Пушкіну, М.˙Петухова, С.˙Вальтер, С.˙Антипову, Е.˙Караваєву, 
В.˙Каверзина, С.˙Яппарова, Н.˙Баришеву і багато інших.

З 1929 року наш театр – в ранзі академічного. Після багаторічної рестав-
рації він відкрив свої двері для мільйонів шанувальників оперного і балетного 
мистецтва в новому ранзі – Національний театр опери і балету.

Адреса	театру:	Одеса, пров. Чайковського, 1

Одеський академічний російський 
драматичний театр ім. А.˙Іванова

Театр засновано в 1926˙році. У театральній будівлі на розі Грецької вули-
ці і Колодязного провулку виступали корифеї українського театру, російська 
і французька оперета, зірки драматичного театру з різних країн світу. Серед 
знаменитих акторів, що виступали на цій сцені, були Марія Заньковецька, 

Парадні	сходи Ложи Велика	люстра	в	центрі	стелі
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Марія Савіна, Марк Кропивницький, Володимир Давидов, Сара Бернар, 
Елеонора Дузе, Ернест Поссарт, Людвіг Барнай, Бенуа Коклен старший, Жан 
Муне-Сюллі…

Попередником російського драматичного театру став Одеський театр 
«Массодрам» (Майстерня соціалістичної драматургії). Серед спектаклів 
театру — «Віринея» Л.˙Сейфулліної, «Любов Ярова» К. Треньова, «Бронепоїзд 
14–69» Вс.Іванова, «Розлом» Б.˙Лавреньова, «Захід» І.˙Бабеля. У репертуарі 
театру були спектаклі за творами Л.˙Славіна, К.˙Чапека, Я.˙Гашека, М.˙Пого-
діна, М.˙Гоголя, О.˙Грибоєдова й інших письменників і драматургів. Серед 
акторів слід зазначити Михайла Астангова, Дар’ю Зеркалову (в майбутньому 
– примадонну Малого театру), Сергія Петрова і Наума Соколова, Миколу 
Волкова і Миколу Комісарова. Після звільнення міста від німецько-
фашистської навали театр відновив своє творче життя. У післявоєнні роки 
створено багато цікавих спектаклів: «Російське питання» К.Сімонова, «Вічно 
живі» і «В день весілля» В. Розова, «Барабанщиця» А. Салинського, «Всього 
13 місяців» Ю. Динова і багато інших. У 50 — 60 роки в театр прийшли чудові 
актори Л. Полякова, Є.Котов, В. Наумцев, Б. Зайденберг, Ю. Горобець, 
А. Гончар. 

В кінці 80-х з’явилася талановита молодь: Н. Дубровська, О. Амінова, 
В. Бассель, А. Словесник, В.Піменов, Т. Мороз, О. Школьник (спеціально 
запрошений для виконання ролі Менделя Крика), Ю. Вотяков. У 1996 році 
трупу театру поповнили, зайнявши в ній гідне місце, зірки одеської оперети 
С. Крупник і Л. Сатосова. Трупа театру постійно поповнюється молоддю.

Сьогодні в афіші театру – класичні і сучасні п’єси, п’єси одеського автора 
О. Марданя. Театр працює творчо, прагне радувати і дивувати свого глядача 
новими роботами.
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Наказом міністерства культури і туризму України від 10.12.2009г. 
№1119/0/16–09 Одеському обласному російському драматичному театру 
привласнено звання академічного. 

Адреса	театру:	Одеса, вул. Грецька, 48

Український музично-драматичний театр ім.В. Василька

Перший в історії Одеси стаціонарний український театр (при народженні 
— «Держдрама») був заснований 7 листопада 1925 року. 

Творче життя театр почав спектаклем «Полум'ярі» за п'єсою А. Луначар-
ського. Художнiм керiвником новоствореного колективу був М. Терещен-
ко, а серед акторів: І.Замичковський, Л. Maцієвcька, Є. Хуторна, Н. Ужвiй, 
М.Тінський, К. Блакитний, Ю. Шумський. 

Театр дав путівку в життя багатьом видним майстрам сцени. Тут працю-
вав Гнат Юра, чий внесок в розвиток укpaїнcькoro драматичного театру не-
оціненний. Багато років колектив театру очолював народний артист СРСР 
В. С. Василько, один з піонерів українcькoro радянського театру. У театрі зна-
йшли своє перше сценічне втілення п'єси Івана Мікитенка, з театром плід-
но співпрацювали О. Корнійчук, Л. Первомайський. 15 жовтня 1926 року 

Український	музично-драматичний	театр	ім.В.	Василька
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виставою «За двома зайцями» (постановка В. Василька) розпочався другий 
сезон Одеської Держдрами. 

Театр взяв курс на сучасну драматурriю. Глядачi побачили на сцені театру 
вистави за щойно написаними творами М. Кулiша, К. Треньова, О. Безимен-
ського, І. Микитенка та iнших. 

У бiльшocтi випадкiв то було першопрочитання п'єс. Справжнiми 
вiдкриттями високої сценiчної культури i майстерностi акторiв стали вистави 
за п'єсами «Ревiзор» М. Гоголя, «Мiщанин-дворянин» Ж.Б. Мольєра, «Со-
бор Паризької Богоматерi» за романом В. Гюго, «Мірандолiна» К. Гольдонi, 
«Весiлля Фiгаро» П. Бомарше тощо.

Керiвник театру В. Василько та актриса Л. Гаккебуш створили при театрі 
акторську студiю, з якої вийшли такі видатнi майстри укpaїнcькoї сцени, як 
В. Добровольський, Є. Пономаренко, К. Тимошенко, Б. Михалевич, Ю. Ро-
зумовська та iншi. 

У 1930 poцi колектив вiдзначив п'ятирiччя прем'єрою вистави «Кадри» за 
п'єсою І. Микитенка (режисер М. Терещенко). Ювiлей ознаменувався при-
своєнням колективу імені Революції й переселенням в нове примiщення 
— колишнього Сибiряковського театру. Цей будинок споруджувався за про-
ектом архітектора С. Ландесмана на власні кошти відомого антрепренера 
О.І. Сибірякова. 

У жовтнi 1933 року в Театрі Революції вiдбулася прем'єра вистави «Заги-
бель ескpaдри» за п'єсою О. Корнiйчука (режисер І. Юхименко).

П'еса стала першопрочитанням i принесла авторові широку славу, дала 
пyтiвку на сцени iнших тeaтpiв країни.Таких «путівок» авторам та їхнім творам 
Одеський український театр протягом свого існування дав чимало. У музеї 

Вестибюль Парадні	сходи
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театру можна побачити пiд склом дорогоцінну релiквiю – два пожовклих вiд 
часу театральних квитки. На них штамп: «22 червня 1941 року». Вистава того 
дня не вiдбулася. На cвiтaнкy 22 червня 1941 року почалася вiйна.

Бригади одеських артистiв виcтyпали з концертами на фронтi. Післявоєн-
ний сезон у piднoмy мicтi театр вiдкpив 23 жовтня 1944 року виставою «Пар-
тизани в степах України» за п'єсою О. Корнiйчука. До першої рiчниці визво-
лення Одеси вiд нiмецько-фашистських oкyпaнтiв театр поставив героїчну 
драму за п'єсою одесита Г. Плоткiна «Одеса» (режисер Б. Тягно), рисвятивши 
виставу героїчним оборонцям Одеси .Вистави театру були масштабними за 
творчим задумом, глибоко психологiчними в розкриттi характерiв і водночас 
— епiчними, фiлософськими, романтично пiднесеними. 

У них розкрилися могутні aктopcькi таланти: Л. Заднiпровського, В. Туз, 
В. Савицької, О. Луценка, О. Кошутського, Ю. Божека, Г. Осташевського, Г. 
Бутовської, Є. Дудова, Я. Возiяна, Б. Митрофанова та iнших. 

Від січня 1995 року колектив Одеського українського музично-
драматичного театру носить ім'я свого видатного корифея – В. С. Василька. 
Сьогодні на одеській українській сцені працюють 2 народних артисти Укра-
їни, 15 заслужених артистів та заслужених діячів мистецтв України, багато 
обдарованої молоді. Колектив театру є переможцем цілого ряду конкурсів, 
фестивалів, акцій. 

Розвиваючи кращі традиції, успадковані від своїх славетних корифеїв, ва-
сильківці звертаються до нових, ще не освоєних глибин національної та сві-
тової класики, відкриваючи нові імена, твори, теми.

Адреса	театру	–	Одеса, вул. Пастера, 15

Одеський театр юного глядача ім. М. Островського

Одеський театр юного глядача, один з найстаріших дитячих театрів в Укра-
їні, виник в 1930 році. Основу його трупи склала група випускників Одеського 
театрального училища. Театр відкрився спектаклем «Фріц Бауер» В. Селіхо-
вої і Н. Сац. 6 квітня 1941 року громадськість Одеси відсвяткувала 10-річний 
ювілей Одеського ТЮГа. Цього ж дня Указом Президії Верховної Ради УРСР 
театру було присвоєне ім'я українського письменника Миколи Островського.
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Велика Вітчизняна війна застала театр в самому розквіті творчої діяльнос-
ті. Знаходячись в евакуації, основна трупа театру продовжувала творчу працю. 
Після звільнення Одеси, ТЮГ першим серед дитячих театрів України відкрив 
двері юним глядачам. На сцені була показана «Казка про Івана Царевича». 

В репертуарі театру є спектаклі як для дітей, так і для молоді та дорослих. 
Сьогодні молодші школярі можуть побачити чудові казки: «Прозорий Джа-
комо» Дж.Родарі, «Казка про царя Салтана» О. С. Пушкіна, «Котячий буди-
нок» С. Маршака, «Добре слово» В. Гольдфельда, «Дві Баби-Яги» Т. Карелі-
ної та Р. Сефа, «Принцеса і сажотрус» Л. Жуховицького, «Мауглі» Р. Кіплінга, 
«Царівна-жаба» Р. Соколової, «Кіт в чоботях» Ш. Перро, «Сонечко усеред-
ині» Е. Тищука. 

Для підлітків створені такі спектаклі: «Прощай, яр!» К. Сергієнка, «Ви-
крадання Джоні Дорсета» З. Сагалова (за О. Генрі), «Соур» Р. Стівенсона, «Я 
рахую до п'яти» М. Бартенева. 

Дорослі глядачі в театрі можуть побачити п'єси: «Божі корівки поверта-
ються на землю» В. Сигарева, «Фанатки» Р. Белецкого. За роки багаторічної 
діяльності театр виплекав близько десяти поколінь акторів. У театрі працюва-
ли видатні актори: Ю. Божек, Г. Осташевський, Б. Місенко, Л. Юштейн. Ко-
рифеєм театру, довгі роки була провідний майстер сцени, заслужена артистка 
України Галина Трофімовна Осташевська, яка починала як травесті. Глядачі і 
до сьогодні згадують її чудові акторські роботи. 

Одеський	театр	юного	глядача
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Сьогодні в театрі працюють актори різних поколінь, серед них – відо-
мі актори: В. Губська, І. Тільтіков, Е. Севиріна, В. Гульченко, В. Гордієнко, 
Ю. Пляшкова, І. Охотніченко, І. Шулік, С. Юрков, й талановита молодь – 
В.Пітеров, О. Бурлай-Пітерова, В. Сальників, В. Кравець та ін. З 1986 року 
головним режисером-постановником театру стає заслужений артист України 
Володимир Наумцев. Театр для нього немов рідний дім, актори – діти, що 
живуть в цьому домі, і яких треба виховувати, вчити.

Близько 20 років головним художником театру юного глядача був заслу-
жений художник України М. Вилкун. Більше половини сторіччя він служить 
мистецтву, роблячи те, що завжди цінується і викликає захоплення. За цей час 
ним було створено близько 60 спектаклів: «Казка про царя Салтана», «Ігри на 
задньому дворі», «Три мушкетери», «Острів скарбів», «Хочу бути великим», 
«Іванушка-дурачок», «Як загартовувалася сталь», «Фанатки», «Мороз Івано-
вич» та інші. 

День 7 жовтня 2005 року став новою віхою в розвитку театру, оскільки у 
нього з'явилося нове ім'я, – Одеський молодіжний драматичний. Трупа акто-
рів ТЮГа є однію з сильніших серед інших театрів. 

Кредо театру — емоції зі сцени повинні переходити в зал, щоб глядачі пе-
редавали частинку своєї душі, свого внутрішнього світу на сцену. Утворюють-
ся певні зв'язки, які на спектаклях ТЮГа відчуваються відразу, адже актори 
грають для дітей. А цю публіку ніколи не обдуриш; на те, що відбувається 
на сцені, діти миттєво емоційно реагують вигуками, криками. Тут пам'ятають 
слова Максима Горького, що «Для дітей потрібно писати так само, як і для 
дорослих, тільки ще краще». Так і грають.

Адреса	театру	–	Одеса, вул. Грецька, 50

Сцена	театру Фойє	театру
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Одеський академічний театр 
музичної комедії ім. М. Водяного

Колектив театру почав формуватися у Львові восени1946 р. і вже навес-
ні наступного року показав перший спектакль із символічною назвою «Оди-
надцять невідомих». У спектаклі грала чудова комедійна актриса Н. Бухаріна, 
яка чи не єдина в трупі вже мала ім'я, а також Є.Дембська, Д. Козачковський, 
Я. Зоріна, Л. Остроумова, С. Уваров, І.Городецький, Є.Ліберро. У числі вико-
навців ролі Стенлі був Михайло Водяний, який грав не в прем'єрному складі, 
що, проте, не перешкодило йому незабаром стати першим актором трупи і на 
чотири десятиліття одним з лідерів жанру в країні. 

Далі були «Сильва» і «Весела вдова», «Травнева ніч» і, нарешті,  «Вільний 
вітер» — перший великий успіх на шляху освоєння сучасного репертуару. В ці 
часи народився унікальний дует М. Дьоміної з М. Водяним. Спектаклів ста-
вили багато, по 4-5 за сезон, переважно на сучасну тему. 

У театра з'явився свій глядач, свої шанувальники. З перших же сезонів те-
атр почав гастролювати Україною. В 1950 і 1952 роках його гастролі проходи-
ли в Одесі, де відразу з'явилося багато його гарячих шанувальників. Цінним 
придбанням трупи у цей період став відмінний вокаліст і темпераментний ар-
тист Ю. Динов, що увійшов до спектаклів «Вільний вітер», «Холопка», «Діво-
чий переполох», «Блакитний гусар». У 1953 році одеський драматичний театр 

Одеський	академічний	театр	музичної	комедії
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Радянської Армії переїхав до Львова, а львівський театр музичної комедії – до 
Одеси. Незабаром в трупу влилися одесити – артисти Є.Главацька, М. Дашев-
ський, А. Сивцов. До театру тепло поставилися одеські корифеї В. Василько, 
Л. Мациєвська, І. Твердохліб, П.Міхайлов. 

Колектив органічно вписався в життя міста, оскільки характер жанру му-
зичної комедії був близьким Одесі. Театр зумів відчути місто, його неповторну 
своєрідність і втілити її у власнїй творчості так органічно, що одесити, а не-
забаром і не тільки вони, зрозуміли це. Театр ставав одним із символів міста. 

Першим значним успіхом на цьому шляху став спектакль «Біла акація» 
(композитор І.О. Дунаєвський), поставлений на самому початку 1956 року. 
У спектаклі відмінно грали А. Зелінська, Н. Бухаріна, Н. Кочкин, М. Дашев-
ський, а М. Водяний, І.Іванова, Є.Дембська стають відтепер і назавжди улю-
бленцями одеситів.  Серед зоряних імен кінця 50-х — почала 60-х з'являються 
нові: З. Вотінцева, В. Пріменко, Л. Сатосова, С. Крупник. Колектив пра-
цює інтенсивно. За перші два десятиліття свого існування театр поставив 85 
спектаклів. 

  Розквіт театру в 60–70-і роки зв'язаний ім'ям головного режисера М. Оше-
ровського, що прославився першими постановками зарубіжних і радянських 
мюзиклів. Сьогодні театр практично відмовився від так званого радянського 
репертуару, що колись складав основу творчого життя. У тих спектаклях театр 
не лукавив. Він прагнув говорити про життя, затверджувати гуманістичні іде-
али. При М. Ошеровськом в трупу влилося наступне покоління артистів. Се-
ред них Е Силін, С. Валова, А. Пославський, а також випускники курсу, яким 
керував режисер в Одеському театральному училищі: В. Фролов, В. Фролова, 

Інтер'єри	театру
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В. Барда-Скляренко, В. Валовой, Г. Жадушкина.  В кінці 70-х на початку 80-х 
завдяки ініціативі М. Водяного в театр влилася група молодих талановитих 
артистів: випускниця училища ім. Гнесиних Т.Тіщенко, випускники Гитіса: 
Н. Завгородня, А. Семенова, Н. Завгородній, С. Ковалевський. Повернувся 
провідним солістом Ю. Осипов.  Трагічним для театру став передчасний відхід 
з життя в 1987 році його лідера — Михайла Водяного, відразу після величезно-
го успіху мюзиклу «Скрипаль на даху» Дж. Боки (реж. Едуард Мітніцький), де 
Майстер створив глибокий по драматизму образ молочника-філософа Тевьє.

 90-і роки були для театру роками творчого пошуку. З трупою театру пра-
цювало багато відомих режисерів. Особливим глядацьким успіхом користу-
валися спектаклі-ревю «Карнавал на Французькому бульварі» і «Фолк-шоу» 
в постановці Олексія Якубова, «Бал на честь короля» (реж. М.Ліч), класичні 
оперети в постановці Б. Рябікина, мюзикли «Трьохгрошеве кохання» (реж. 
Е.Мітніцький), «Кабаре» Д. Кендера і «Гра, йде гра!» А. Колкера (реж. В. Стрі-
жов). Серед молодих артистів лідирують О. Оганезова, А. Ахметова, П. Коло-
мійчук, В. Кондратьев, С. Лукашенко.

Сьогодні в театрі працюють чудові артисти, яких знають і люблять. Це — 
одна із славної плеяди засновників нар. артистка України Євгенія Дембськая, 
народні. артисти України Ольга Оганезова, Наталія Завгородняя, Володимир 
Фролов, засл. артисти України Еміль Силін, Микола Завгородній, Аліна Се-
менова, Станіслав Ковалевський, Тамара Тіщенко, Вікторія Фролова, Ауріка 
Ахметова, Сергій Лукашенко, Юрій Невгамонний, лауреати конкурсів ар-
тистів оперети Ірина Ковальська, Павло Коломійчук, і інші талановиті до-
свідчені і молоді солісти, артисти балету, хору і оркестру. Успішно очолюють 
цей великий колектив адміністративні і творчі керівники: директор театру — 
заслужений працівник культури Олена Редько, головний диригент Аркадій 
Певцов, головний балетмейстер — заслужений діяч мистецтв України Ігор Ді-
дурко, головний хормейстер – заслужений діяч мистецтв України Юрій Топу-
зов, головний художник – заслужений художник України Станіслав Зайцев. 
Багаторічні творчі заслуги колективу були гідно оцінені. У 2006-му році те-
атр отримав статус академічного. У 2007-му — Одеська музкомедія святковим 
шоу-оглядом відзначила своє 60-ліття.

За підсумками 2008 року народні артисти України Ольга Оганезова і Во-
лодимир Фролов стали лауреатами щорічного міського конкурсу «Твої іме-
на, Одеса», за ролі Дон Жуана і Командора в мюзиклі «Перше кохання Дон 
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Жуана» М. Самойлова. Подією 2009 року стала постановка сучасного мюзи-
клу «Силіконова дура» А. Пантикина.

Всього в колективі театру з урахуванням талановитої і творчо працюючої 
постановочної частини – 340 чоловік. Нова сучасна будівля театру на 1300 
місць побудована в 1981 році, за проектом одеського архітектора Г. Топуза. 
Сьогодні це один з найсучасніших і технічно оснащених театральних майдан-
чиків Одеси.

Адреси	театру:	Одеса, вул. Пантелеймонівська, 3

Одеський обласний театр ляльок

Одеський обласний театр ляльок — один із старіших лялькових театрів 
України. У 1932 році, при Одеському театрі юного глядача, був відкритий те-
атр ляльок, який очолив сподвижник і учень Сергія Образцова, засновник 
Одеського театру ляльок, заслужений діяч мистецтв України Юзеф Гимель-
фарб. Він пропрацював головним режисером цього театру 40 років. Під його 
керівництвом Одеський театр ляльок досяг значних успіхів, як професійна 
театральна трупа. Як драматург, він залишив після себе десятки п'єс, які і сьо-
годні входять в репертуар багатьох театрів не тільки України, але і зарубіжжя. 
З початку роботи в 1934 році і до літа 1941 року театр здійснив 10 постановок 
– «По щучому велінню», «Чарівна лампа Аладіна», «Казка про золоту рибку» 
та інші. А після війни і до наших днів тут було випущено близько 100 спек-
таклів. Кращі з них залишилися в постійному фонді театру: «Буратіно», «Не-
розмінний рубель», «Сніжна королева», «Яскраво-червона квіточка», «Дівоча 

Театр	ляльок Сцена	з	вистави
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краса» та ін. За рік ставиться 1350 спектаклів.З них 1000 — на виїзді, в міських 
і сільських школах, дитячих санаторіях. У театрі твердо впевнені, що лялька-
актор може не менше, ніж живий актор «дорослого» театру. Вона завжди але-
горична, достатньо вільна і у вчинках і в пластиці.

Умовність лялькового дійства до душі маленьким глядачам, що запо-
внюють зал. Вони сприймають лялькові умовності як живу реальність. Театр 
дає дітям перші уроки прекрасного, моральності, доброти. Його вплив на 
дітей різного віку величезний. Саме тому в театрі великого значення нада-
ють підбору репертуару. У ньому переважають чисті і світлі казки-притчі, які 
ненав'язливо прищеплюють маленьким глядачам перші етичні цінності, ви-
ховують в них естетичне чуття. 

Сьогодні в репертуарі «Зоряний хлопчик», за О. Уайльдом, «Попелюшка» 
Є. Шварца, «Весела карусель» А. Азова і Н. Тихвинського, «Казка про Єме-
лю» Б. і В. Сударушкіних, «Три бажання» Ю. Єлісєєва, «Що таке цифроград?» 
В. Орлова та інші. 

У 1970–1990 рр. театр упевненно виходить на міжнародну сцену: отримує 
велику бронзову медаль міжнародного фестивалю «Золотий дельфін» (Болга-
рія), стає лауреатом та дипломантом фестивалей в Голандії, Японії, Румунії, 
Фінляндії. Великою срібною медаллю відзначені артисти Георгій Ванник, Ла-
риса Сорока-Міндліна, Олександр Вельник.

У 2001 році на всеукраїнському фестивалі театрів ляльок спектакль «Ве-
селі пригоди козака Куприяна» Одеського обласного театру ляльок отримав 
Гранпрі, преміями за кращу акторскую роботу і роль другого плану відмічені 
актори театру Фауст Міндлін і Людмила Васильєва. 

Адреса	театру	–	Одеса, вул. Пастера, 15

Сцена	з	вистави Сцена	з	вистави
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Будинок клоунів

Театральне життя міста продовжує розвиватися. У 2003 році за ініціативою 
комік-трупи «Маски» і її беззмінного лідера Георгія Делієва на базі колиш-
нього кінотеатру «Дружба» було створено унікальний культурний центр, де 
під одним дахом збираються талановиті люди, що працюють в різних жанрах.

«Маскам» – 25! Сцена з спектаклю «Отелло»
Адреса	театру:	Одеса, вул. Ольгієвська, 23

Одеська обласна філармонія

З 1937 року концертний зал Одеської обласної філармонії розташовується 
в будівлі колишньої Нової біржі. Ця будівля офіційно визнана архітектурною 
й історичною пам'яткою. Час її побудови — 1899 рік; стиль — венеціанська 
готика з елементами ренесансу (архітектор О. І. Бернардацці). Концертний 
зал більше ніж на 1000 місць вважають унікальним за своїм оформленням і 
акустичними особливостям. 

Одеська обласна філармонія є спадкоємицею цілого ряду громадських і 
напівдержавних організацій, завданням яких була модернізація культури і ор-
ганізація культурного життя Одеси. Її історія починається у 1842 році, коли 
було створено Одеське філармонічне товариство, що проводило оркестрові 
концерти. Державна обласна філармонія спочатку засновується як філія Хар-
ківської філармонії, а згодом стає самостійним закладом, якому передається 

Будинок	клоунів «Маскам»	–	25
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симфонічний оркестр і будівля колишньої Нової біржі. З цього часу філар-
монія отримує монопольне право на проведення гастролей і комерційних 
концертів на території міста і області, яке вона втратила в зв'язку з перехо-
дом до системи ринкової економіки. З її підпорядкування виведено також і 
симфонічний оркестр, який на сьогодні має статус Національного одеського 
філармонічного оркестру (головний диригент і художній керівник оркестру 
— заслужений артист України Хобарт Ерл).

Адреса	філармонії:	Одеса, вул. Буніна, 15

Одеський державний цирк

24 вересня 1889 року Одеський вісник опублікував наступне оголошення: 
«Одесі, як видно, не судилося залишитись без цирку. Цирк, як нам переда-
ють, належатиме домовласникові В. Санценбахеру, що володіє будинком на 
розі Коблевської і Торгової вулиць. Будівельником цирку буде інженер А.Д. 
Гольфанд, який склав уже всі необхідні плани. Споруда цирку обійдеться в 70 
тис. рублів. Він буде збудований з каменю, цегли і заліза. На 2000 з гаком гля-
дачів. Стайня, абсолютно окрема, на 60 коней, буде збудована із самого залі-
за. Буде ресторан з окремими кабінетами. Освітлення — газове, оскільки ме-
рехтіння електрики визнається для цирку не зовсім зручним… Цирк матиме 
парове опалювання.» У 1894 році в Одесі, в рік сторіччя міста, був відкритий 

Одеська	фiлармонiя Репетиція	оркестру

під	керівництвом	Х.Ерла
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залізний цирк, або Цирк-Вар'єте. Будувалася будівля із залізних конструкцій, 
спроектованих і виготовлених в Німеччині. Будівлю зводили 14 робітників, 
один інженер і виконроб. Збиралися конструкції без зварки, на заклепках. 
Купол гофрований, обшитий усередині дошками і повстю — для збереження 
тепла і акустики. Усередині була створена природна вентиляція: влітку про-
холодно, а взимку тепло. На гастролі запрошувалися кращі циркові групи. 

У путівнику по Одесі 1901-го року читаємо: «Залізний цирк» розміщено 
У серед двору, що виходить однією стороною на Коблевську, іншою — на 
паралельну їй Садову вулицю. Кам'яна будівля цирку має форму дванадця-
тикутника з великим подвійним залізним куполом. Головний вхід — з боку 
Коблівської. Красиві залізні ворота ведуть в широкий під'їзд, звідти — прямо 
в партер, ложі і перші місця; з обох сторін під'їзду залізні ворота, які ведуть у 
двір, а трохи далі від цих воріт, з лівого боку, мармурові сходи на другий по-
верх до ресторану. 

У партері гнуті стільці, дуже зручні, з автоматичними при вставанні си-
діннями. В інших місцях — красиві лавки з такими ж сидіннями. За кріслами 
слідують ложі числом — 40, за ними — 480 перших місць; далі, в другому від-
ділі, що має форму дванадцятикутника, могли сісти ще 346 відвідувачів, а вже 
за ними — галерея приблизно на 1000 глядачів, без сидінь. Всього цирк може 
вміщати до 2300 глядачів. Окрім головного входу, з партеру і лож є ще п'ять бо-
кових виходів, що мають залізні ворота. Купол вельми красивий, з хвилястого 
заліза, що має подвійний залізний дах». Відомий одеський письменник Юрій 
Олеша описав в своїй книзі «Ни дня — без строчки» внутрішнє вбрання цир-
ку В. Санценбахера: «Плюшевий рай... рай мармуру, східців, золота, матових 

Одеський	цирк	у	ХІХ	ст. Одеський	цирк	сьогодні
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ламп, арок, коридорчиків, відлуння, реготу, блиску очей, пахощів парфумів, 
цокання підборів». Відкриття Одеського цирку відбулося 25 січня 1894 року 
гастролями широко розрекламованої циркової трупи братів Ферроні. Після 
смерті В.І. Санценбахера, в 1894 році — в рік відкриття цирку – його власни-
ками залишилася сім'я Санценбахер, його брати, які не приділяли належної 
уваги цирку. Цирк згасав. Змінювалися власники. І тоді цирковий адміністра-
тор Моріц вирішив узяти на себе керівництво цирком. 

3 жовтня 1898 року в одеській газеті «Театр» публікується заява: «Сучасний 
прогрес в мистецтві викликав з мого боку рішучість організувати в Одесі нову 
циркову справу… на зразок закордонних цирків, про які одесити, що побу-
вали за кордоном, згадують із захопленням. Падіння останнім часом інтер-
есу публіки спонукало мене підняти значущість цирку. Вивчивши досконало 
потреби нової організації, я усунув рутину…і сміливо берусь за нову справу, в 
надії зустріти співчуття високошановних одеситів. 

На першому плані буде: організація трупи з кращих артистичних сил, но-
вітній і цікавий репертуар, що дається за кордоном в першокласних цирках, 
і різноманітність у всіх проявах циркового мистецтва. З великою пошаною 
– Моріц».

З 1908 року на чолі Одеського цирку стояв жандармський З 1908 року на 
чолі Одеського цирку стояв жандармський полковник С.А. Мальович, який 
сам тримав антрепризу і запрошував на гастролі кращі циркові трупи. Влітку 
будівля цирку пристосовувалася під кінотеатр «Килим-Театр». У цирку про-
водилися чемпіонати з боротьби за участю кращих борців Росії і зарубіжних 
країн. Тут успішно виступали і перемагали знамениті борці Іван Піддубний 
та Іван Заїкін, що відомий також як перший повітроплавець Росії, який брав 
участь у перших польотах на літаках на іподромі Одеси. 

Після подій 1917 року будівля Одеського цирку перейшла у власність місь-
кої ради. У 1925 році Одеський цирк отримав статус державного.

Адреса	цирку:	Одеса, вул. Коблевська,25.
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Урок 3.

Музеї Одеси.
Археологічний,	художній,	музей	західного	і	східного	мистецтва,	історико-
краєзнавчий	музей,	музей	О.С.	Пушкіна,	муніципальний	музей	приватних	колек-
цій	ім.	О.В.	Блещунова,	будинок-музей	Н.	К.	Реріха,	літературне	суспільство,	
музей	Паустовського,	Меморіал	героїчної	оборони	Одеси,	музей	сучасного	мис-
тецтва	Одеси,	музей	ім.	Ф.	П.	де	Волана	Одеського	порту

Одеський археологічний музей

Археологічний музей не тільки перший музей Одеси, але й один із найста-
ріших музеїв країни. Великий інтерес до історичного минулого Новоросій-
ського краю спонукав до відкриття (у 1825 році) на квартирі одеського архео-
лога Івана Бларамберга міського музею старовини. Його основа — колекція, 
що належала Бларамбергу, яку він подарував місту. 

Йшли роки, музей поповнювався знахідками, виявленими на півдні Укра-
їни в результаті археологічних розкопок і різних земляних робіт. В наші дні 
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Одеський археологічний музей є крупним культурним центром, що виконує 
велику наукову і просвітницьку роботу. 

Відвідувач, що проходить залами музею, немов перегортає сторінки історії 
людства. Трипільська і Усатівська культури, культура Гумельніци знайомлять 
нас з побутом прадавніх та землеробсько-скотарських племен, що колись 
жили на території Північного Причорномор'я.

В античному відділі музею зберігається близько 200 тисяч експонатів, що 
зібрані на місці розкопок Ольвії, Херсонеса, Пантікапеї, Тіри й інших дав-
ньогрецьких міст-колоній, що знаходилися на березі Чорного моря.

Тут є і прекрасна грецька кераміка, і теракотові статуетки, і мармурова 
скульптура, і монети, і римське скло...

З VII століття до нашої ери в привільних степах північного Причорномор'я 
мешкали племена скіфо-сарматів. Їм на зміну прийшли слов'яни. Відвідувач 
музею знайомиться з виробами, створеними в ті далекі століття, — з мета-
левим посудом скіфів, вапняковою плитою із зображенням скіфського царя 
Палака на коні; з ювелірними виробами слов'ян, з їх керамікою.

Гордість музею — єгипетський кабінет, який є однією з найбільших в кра-
їні колекцій пам'ятників Стародавнього Єгипту. Це саркофаги, статуетки, 
папіруси — більше 800 предметів, що розповідають про культуру стародавніх 
мешканців долини Ніла. 

Адреса	музею	—	вул. Ланжеронівська, 4

Одеський історико-краєзнавчий музей

Музей розташований у самому центрі Одеси, поруч зі старим Міським 
садом, на невеликій затишній вулиці Гаванній, якою можна було з Дериба-
сівської і Преображенської, перейшовши узвіз і пройшовши під міст-віадук, 
вийти прямо до гавані, в порт. Мабуть, саме тому на Гаванній в 1876 році за 
проектом відомого архітектора Ф. Гонсіоровського був побудований будинок 
палацового типу для одного з крупних представників промислово-комерційної 
еліти того часу — Олександра Яковича Новікова, онука знаменитого одесько-
го купця першої гільдії Іллі Новікова, власника заснованої в 1806 році канат-
ної фабрики. У будівлі О. Новікова, що є нині пам'яткою архітектури другої 
половини XIX століття, і знаходиться Одеський історико-краєзнавчий музей.
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В архітектурі двоповерхової садиби, як і в попередніх творіннях Фелікса 
Гонсіоровського, переважає дух стилізації, в основі якого форми пізнього ре-
несансу з варіацією зразків і мотивів, почерпнутих з архітектурної спадщини 
Італії. 

Будівля органічно вписалася в загальне планування вулиці й увійшла до 
числа архітектурних об'єктів, які і створюють неповторну зовнішність міста. 
До 1899 року садиба на Гаванній, 4 була відома в Одесі як «Будинок Новіко-
ва». На початку ХХ сторіччя його придбала міська влада. 

Після жовтня 1917 року будинок мав різних власників. У парадних за-
лах розміщувалися то різні клубні установи, то відомчі бібліотеки, то обласні 
партійні курси. Напівпідвальні приміщення і частина залів першого повер-
ху використовувалися як житловий фонд. Музейна експозиція розмістилася 
тут вперше в серпні 1944 року: це була виставка «Героїчна оборона Одеси», 
на основі якої згодом створили республіканський Музей оборони Одеси. А 6 
травня 1956 року гостинно відкрив двері своїм першим відвідувачам Одесь-
кий державний історико-краєзнавчий музей, що був сформований на базі 
Музею оборони Одеси і Одеського обласного краєзнавчого музею. 

Літературний музей 

Одеський державний літературний музей, засновано в 1977 р. Він є одним 
з найбільших регіональних літературних музеїв країни. 

Його експозиція налічує двадцять зал, кожна з яких — художній образ де-
сятиріччя, якому її присвячено.
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Система імен, символів і знаків, в яку вписані реальні документи часу – 
книги, рукописи, фотографії, особисті речі письменників — створюють своє-
рідний «лабіринт часу», що не має аналогів у всьому світі. 

Головним творцем оформлення музею став найвідоміший київський ди-
зайнер, лауреат премії Т.Г. Шевченко художник Анатолій Гайдамака. 

Будівля, в якій розташовано музей і яка знаходиться в історичному центрі 
міста, була збудована в середині XIX століття. Палац належав представникові 
вищих кілросійської аристократії, одному з перших громадян Одеси, князеві 
Дмитру Гагаріну і його дружині Софії Петрівні. У другій половині століття 
сім'я Гагаріних передалапалац місту. 

Автор проекту, архітектор Людвіг Оттон,розташував будівлю над кру-
тим яром, обернувши його фасадом до моря: могутній цокольний поверх, 
арочна форма вікон, три еркери, що нагадують башти, надають фасаду схо-
жість із замком. Інтер'єри палацу вражають несподіваним поєднанням сти-
лів — класицизм, бароко, ампір – характерним для півдня Російської імперії 
середини минулого століття, і названим «вільною південною еклектикою». 
Парадна Золота зала поєднує елементи ампіру і бароко. Вона освітлюється 
еркером з п'ятьма арочними вікнами, які створюють відчуття надлишку со-
нячного світла і повітря. Історики стверджують, що тут давав концерт вели-
кий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Історія палацу пов'язана з 
діяльністю місцевої інтелігенції. З 1899 по 1903 роки тут проходили засідання 
і вечори Літературного-артистичного товариства, яке об'єднувало письмен-
ників, художників, музикантів, акторів. Тут прочитав вперше свій переклад 
«Пісні про Гайавату» Генрі Лонгфелло, бував лауреат Нобелівської премії Іван 
Бунін, виступав зі статями полум'яний Altalena — Володимир Жаботинський 
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Сад скульптур Літературного музею

Вхід	до	Саду	скульптур

«Сашко	-	музикант»

«Герой	одеських	анекдотів		
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Скульптура	«Одеса-мама»				

«Джинсовий	Дюк»

«Одеський	читач»

Скульптура	Михайла	

Жванецького

«Зелений	фургон»

«Рибачка	Соня	та	Костя»
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— майбутній ідеолог створення держави Ізраїль, виступала велика українська 
актриса Марія Заньковецка. 

Золота зала — єдина меморіальна зала музею. Інші — втілюють хід літе-
ратурної історії. Інтер'єр першої зали нагадує про те, що Одеса виникла при 
злитті двох стихій – морської і степової. Вітрини зали вирішені як символ 
«південного вікна до Європи», але вони нагадують і вікна тільки що побудо-
ваного міста. У цих «вікнах» — перші твори про Одесу: перша пісня про Одесу, 
що була складена українською мовою, перша книга – французькою, перший 
вірш – російською, а першим знаменитим письменником, що побував в Оде-
сі був Іван Котляревський, який, будучи офіцером російської армії, став, між 
тим, засновником сучасної української літератури. 

Багатомовність, поєднання культур є органічним для Одеси. Всі, хто пи-
сав про Одесу початку XIX століття, дивувалися з того, як стрімко вона про-
йшла шлях від турецького поселення до європейського міста. У феодальній, 
кріпосній країні, якою була у той час Російська імперія, явище капіталістич-
ного міста сприймалося як диво. Захоплення цим дивом відбилося в текстах 
того часу, незалежно від того, кому вони належали — чи безвісному авторо-
ві фольклорної пісеньки, чи французькому негоціантові а чи російському 
аристократові.

Своїм розквітом Одеса багато в чому зобов'язана герцогові Рішельє, чия 
заповзятість, енергія, прогресивні погляди на економіку і культуру міста зро-
били його особистість предметом історичних досліджень та літературним ге-
роєм, від якого тягнеться нитка «золотого століття» російської літератури.

Інтер'єр другої зали занурює в атмосферу дворянського салону 20-х років 
минулого сторіччя. Саме у таких салонах формувалися думки про літературні 
твори, формувалися суспільні настрої. Тут балачки про моду сусідствували з 
серйозними розмовами про політику, а плітки про приватне життя поетів — з 
читанням віршів та нових літературних творів, основа яких — книги з одесь-
ких книжкових лавок: від Вергілія до Мольєра, виданих у Парижі, що розкла-
далися пелюстками навколо першої одеської газети, яка виходила французь-
кою мовою. Розмови також велися, як правило, французькою, яка у XIX ст. 
була мовою міжнародного спілкування. 

Інтер'єр зали, прикрашений ліпниною з мармуровим каміном в торці, він-
чав портрет О.С. Пушкіна на засланні в Одесі. Адже саме завдяки Пушкіну 
покладено початок літературної слави Одеси. 
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У 1830-х–1840-х роках література стає популярною не тільки в середовищі 
аристократії, але й у середнього класу. 

Зала літератури цього часу, — перша «виноградна вітальня», зі стінами, об-
плетеними виноградною лозою, — оформлений як книжкова лавка з кабіне-
том для читання. Але атрибутика — книжкова шафа і стіл, на якому лежать 
розкриті газети і альманахи 1830-х — 1840-х років, виступає тут як символ. 
Книжкова шафа вирішена у формі хреста, щоб нагадати про муки творчості, 
в яких народжується справжня велика література. З одного боку цього хрес-
та «розіпнутий» великий російський критик Віссаріон Белінський, в основі 
творчості якого лежать революційно-демократичні переконання, а з іншого 
боку розміщена експозиція Миколи Гоголя, найбільшого російського проза-
їка середини XIX століття. Спочатку однодумці, вони стали антагоністами. 
Белінський пропонує дорогу соціальних реформ, доступнішу спрощеній сві-
домості, Гоголь же наполягає на нематеріальних змінах. Побудова експозиції 
розкриває, наскільки він був самотній в цьому прагненні.

Адреса	музею	—	вул. Ланжеронівськая, 2

Одеський художній музей

На Софіївській вулиці, на високому плато, над завжди жвавим портом ви-
сочіє красивий старовинний палац — майже ровесник Одеси. Розташована в 
його численних залах експозиція Одеського художнього музею знайомить з 
колекцією російського і українського дореволюційного і багатонаціонально-
го сучасного мистецтва. 

Своїм народженням музей зобов'язаний ініціативі і зусиллям одеського 
Товариства витончених мистецтв, утвореного в 1865 році прогресивною гро-
мадськістю міста. Передбачене статутом Товариства відкриття музею здій-
снилося в кінці 90-х років XIX століття в обстановці активного художнього 
життя Одеси.

Його безпосередню організацію було доручено відомому українсько-
му художникові, педагогові і громадському діячеві К.К. Костанді, скуль-
пторові Б.В. Едуардсу і професорові Новоросійського університету А. А. 
Павловському.
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Міський музей витончених мистецтв був відкритий 6 листопада (24 жов-
тня) 1899 року в тій же будівлі, в якій розташований і тепер. На жаль, ім'я 
архітектора залишається поки невідомим. 

Первинну основу зібрання музею склала невеличка навчальна колекція 
картин Одеської малювальної школи і більше семидесяти цінних творів жи-
вопису, переданих молодому музею Петербурзькою Академією мистецтв.

У подальші роки музей поповнювався скупо і до 1917 року налічував лише 
238 експонатів. Склад колекції був різнохарактерним. Разом з витворами ро-
сійського мистецтва експонувалися і полотна західноєвропейських худож-
ників. Експозиція не була науково систематизована. За рік музей відвідувало 
не більше тисячі чоловік. Це були, головним чином, художники, студенти, 
інтелігенція. 

Поодинокі екскурсії відзначалися в річних звітах музею як події. Збере-
глися документи, що свідчать про мізерність бюджету музею в ці роки. 

Велика Жовтнева соціалістична революція принесла музею друге наро-
дження. Знаменною була нова його назва — «Народний художній музей». До 
експозиції влилася значна кількість експонатів колишніх одеських колекці-
онерів, зокрема А. П. Руссова, М. М. Толстого, М. В. Брайкевича та інших. 
Музей став систематично поповнюватися з Державного музейного фонду і за 
рахунок закупівель із приватних зібрань.

Разом з живописом в цей період музей отримав багато цінних творів гра-
фіки, якої раніше майже не було в зібранні. Значним стало і поповнення му-
зею творами відомих українських художників, що дало підставу змінити назву 
музею (в 1937 р.) на нову: «Державний музей російського і українського мис-
тецтва». Згодом це — Одеська картинна галерея, а з 1966 року – Одеський ху-
дожній музей. Загальне поповнення колекції музею творами, що відображали 
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основні етапи розвитку вітчизняного мистецтва, дозволило в 1938 році впер-
ше створити експозицію на науковій основі. 

В дні героїчної оборони Одеси співробітники музею, проявивши справ-
жню самовідданість, евакуювали більшість кращих експонатів в глибокий 
тил. А вже 1 травня 1944 року, через двадцять днів після звільнення міста, му-
зей відкрив двері для відвідувачів.

Повернення експонатів вимагало великої відновлювальної роботи, 
пов'язаної з плачевним станом будівлі, необхідністю реставрації ряду поло-
тен, загибеллю частини архіву і деяких картин, що залишалися в Одесі. Попо-
внення колекції музею новими творами продовжується і сьогодні.

Серед різноманітних форм наукової пропаганди мистецтва музею, голо-
вним і незмінним є безпосереднє збирання оригіналів, і цьому служить вся 
експозиція музею. Вона займає 26 зал і побудована, в основному, в історико-
хронологічній послідовності. Незначні відхилення від цього викликані осо-
бливостями приміщень і не спотворюють загальної картини розвитку вітчиз-
няного образотворчого мистецтва.

У залах першого поверху (I–XV ст.) розташовані всі відділи мистецтва до-
радянського періоду: давньоруське мистецтво, мистецтво ХVІІІ — першої 
половини XIX століття, російське і українське мистецтво середини і другої 
половини ХIХ століття, російське і українське мистецтво кінця XIX–початку 
ХХ століття, а також – наймолодший у музеї відділ українського декоративно-
ужиткового мистецтва, відкритий у 1970 році. Зали XVI–XVIII — виставкові.

Всі зали другого поверху (XX–XXI ст.) займає відділ радянського та сучас-
ного мистецтва.

Під музеєм збереглися підземні коридори та штучно зроблений підземний 
грот, що імітує підземну печеру.

Адреса	музею	—	вул. Софіївська, 5
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Одеський музей західного і східного мистецтва 

Музей створено в 1920 році в колишньому палаці відомого одеського не-
гоціанта, торговця зерном Абази. В основі його – твори з приватних колекцій, 
зібраних місцевим Комітетом охорони пам'ятників мистецтва і старовини, а 
також надходжень з міського музею витончених мистецтв. За роки свого існу-
вання музей перетворився на один з центрів художнього життя Одеси, в якому 
ведуться наукові дослідження і робота з популяризації мистецтва. У музеї – 
три відділи: відділ мистецтва античного світу (Стародавні Греція і Рим), відділ 
західно-європейського мистецтва, відділ мистецтва країн зарубіжного Сходу. 
Одеський музей західного і східного мистецтва — один із кращих музеїв цього 
профілю на Україні. Будівля-палац, в якій розташовано музей, є пам'яткою 
архітектури. Збудовано палац у 1856–1858 роках за проектом архітектора Л. 
Оттона. Найцікавішим, з точки зору архітектури, є вестибюль з «орними» па-
радними сходами, висіченими з каррарського мармуру. Оригінальною є сама 
конструкція сходів: зведена без несучих балок-косоур вона утворює ефектну 
висячу споруду. Інтер'єр палацу відрізняється багатим ліпним декором, на-
бірним паркетом з цінних порід дерева, різьбленням, що прикрашає двері. В 
експозиції музею представлені чудові твори зарубіжних майстрів, серед яких 
є справді рідкісні.

Експозиція трьох відділів розміщена у 23-х залах першого і другого повер-
хів. Огляд експозиції починається з відділу античного мистецтва, розташо-
ваного на першому поверсі. Основа цієї колекції — гіпсові зліпки, що нале-
жали раніше Одеському державному університетові. Крім бронзового бюсту 
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«Діоніс» (V ст. до н. е.) тут є зразки оригінальної грецької кераміки і теракоти 
(V — IV ст. до н. е.), римське скло (ІІ–III ст. н. е.) та 70 гіпсових зліпків з творів 
скульпторів Стародавніх Греції та Риму (VI — III ст. н. е.). 

Експозиція давньогрецького мистецтва відкривається зліпками з творів 
найранішнього – архаїчного періоду: «Богиня з птахом» і «Торс хлопця» — 
обидва твори відносяться до VI ст. до н. е.

Давньогрецьке мистецтво періоду високої класики (V ст. до н. е.) пред-
ставлене, перш за все, зліпками зі скульптур Фідія, що входили в художній 
комплекс храму Парфенон (у музеї виставлені рельєфи фриза і статуї східного 
фронтону). Поряд з творами Фідія експонується копія зі статуї «Дорифор», 
автором якої є скульптор Поліклет (V ст. до н. е.). 

В образі хлопця-списоносця втілений ідеал цивільної доблесті і фізичної 
краси, як їх розуміли стародавні греки. 

Період пізньої класики (IV ст. до н. е.) представлений зліпками з всес-
вітньо відомих статуй Аполлона Бельведерського і Артеміди Версальської – 
творів Леохара. Також тут експонується зліпок із статуї «Гермес з немовлям 
Діонісом» роботи Праксителя, майстра, що славився умінням передавати 
найтонші відтінки переживань людини, а також зліпок з твору «Апоксіомен» 
скульптора Лісіппа — зображення атлета, розпаленого змаганням. Впливом 
іншого видного скульптора пізньої класики – Скопаса (IV ст. до н. е.) відміче-
ні творіння майстрів із Пергама. У музеї представлені також зліпки з робіт не-
відомих майстрів цієї школи: голова поваленого гіганта із знаменитого фриза 
Вівтаря 3евса і голівка Афродіти (обидві — ІІ ст. до н. е.). Скульптури наділено 
рисами гострої патетики. 
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В експозиції є оригінальні твори старогрецької кераміки чорнофігурного 
і червонофігурного стилів (V–IV ст. до н. е ), які дають певне уявлення про 
давньогрецький живопис, що майже не дійшов до нас. 

Класична традиція простежується й у творах давньоримського мистецтва. 
Показова в цьому відношенні скульптура І ст. до н.е. «Хлопець-геній», що 
знаходиться в другій залі відділу. Зібрання зліпків з римських портретів роз-
кривають художні прийоми, якими римляни збагатили систему образотвор-
чих засобів світової скульптури. В римському портреті ІІ–ІІІ ст. н.е. посилю-
ються тенденції до передачі складного внутрішнього життя людини (портрет 
Люція Вера, співправителя Марка Аврелія (ІІ ст. н. е.). 

На другому поверсі розміщений відділ західно-європейського мистецтва 
XIV–XX століть. Відкривається він чотирма залами італійського мистецтва 
XIV–XVIII сторіч. Це цікавий, насичений оригінальними творами видатних 
майстрів, розділ експозиції. Перша зала — зала італійського Відродження 
(Ренесанс) – яскравої віхи в історії світової культури. 

У відділі експонується картина невідомого майстра ХІV століття «Мадон-
на з немовлям», що відноситься до періоду раннього Відродження. Вівтарна 
картина «Мадонна на троні» (XVI в.) презентує флорентійську школу періоду 
Високого Відродження. XVI століття дає змогу осмислити художній контекст 
тієї доби, позначеної суперечливими, нерідко взаємовиключаючими скеру-
ваннями в мистецтві – від бароко й академізму до відкриттів реалізму, озна-
менованих творчістю Караваджо. Картина «Тріумф Венери» створена одним 
із визначних болонських майстрів Франческо Альбані. Особливе місце в зі-
бранні музею займає полотно Гверчіно «Апостол Петро». Музей володів уні-
кальним зразком італійського мистецтва – картиною Мікельаджело Мерізі да 
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Караваджо «Взяття Христа під варту». Але цю картину викрали з музею і ми 
можемо тільки сподіватися, що її колись знайдуть... Мистецтво Алессандро 
Маньяско – одне з найсвоєрідніших і найвидатніших явищ італійського жи-
вопису XVIIІ ст. П'ять полотен Маньяско («Кордегардія», «Гоління ченців», 
«Марія Магдалина», «Краєвид з постатями» та «Святий Ієронім» дають уяв-
лення про жанрову різноманітність тврчості художника. «Венеція. Великий 
канал» Франческо Гварді розкриває нам художника як майстра зображення 
стихій. 

Значний інтерес становить невелика, але досить змістовна колекція нідер-
ландського живопису ХVI–XVII ст. Це «Скорботна богоматір» Герарда Давіда, 
«Голгофа» Яна ван Скореля, «Давид та Авігея» Луки Лейденського. 

Значною повнотою вирізняється розділ голандського живопису. Серед 
його експонатів – два шедеври великого портретиста Франса хальса: «Єван-
геліст Лука» та «Євангеліст Матфей».

Полотно з майстерні фламандського художника Пітера Пауля Рубенса 
«П'яний Геркулес» – це втілення земного художнього образу, сповненого сти-
хійної сили.

Іспанське мистецтво представлено картинами «Портрет Марії Луїзи Бур-
бонської» Хуана Карреньйо де Міранда та «Святий Ієронім» Хосе Рібери. 

Вражає висока майстерність та тонкий художній смак у французьких 
шпалерах.

Особливо цікавий з погляду історії «Портрет адмірала Й.де Рибаса» Й.-
Б. Лампі (Австрія, XVIІІ–ХІХ ст.) – єдине достовірне зображення відомого 
військового й державного діяча.

Відділ східного мистецтва створено в музеї 1951 р. В основу його колекції 
увійшли твори, одержані у 20–30 рр. З приватних колекцій Одеси. Колекція 
знайомить з мистецтвом Китаю, Японії, Індії, Монголії, Тібету.

Адреса	музею:	вул. Пушкінська,9

Одеський музей О.С. Пушкіна 

Літературно-меморіальний музей О.С. Пушкіна находиться, як і годиться, 
на вулиці Пушкінській в будинку № 13.  У 20-і роки XIX ст. цей будинок нале-
жав відомому в Одесі купцеві Шарлю Сикару. Тут був один із перших готелів 
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молодого міста — «Hotel du Nord», в якому були кімнати для приїжджих і ка-
ретні приміщення із стайнями. 

Приїхавши до Одеси в липні 1823 р., Пушкін зупинився в цьому готелі і 
прожив тут місяць. Дослідники вже давно прийшли до висновку, що одеський 
рік склав цілий етап в біографії Пушкіна. Він відмічений подальшим зростан-
ням його політичної свідомості, напруженими роздумами над покликанням 
літератури і мистецтва, мужнінням власного поетичного слова. Поет рішуче 
прощався з юнацькими романтичними ілюзіями і ставав на важкий шлях ре-
алістичного зображення дійсності. 

За тринадцять одеських місяців ним створена поема «Цигани», закінче-
на поема «Бахчисарайський фонтан», написано тридцять ліричних віршів і 
два з половиною розділи роману «Євгеній Онєгін». Описавши Одесу в розділі 
«Подорож Онєгіна», Пушкін, за виразом поета Туманського, подарував місту 
«грамоту на безсмертя».  

Вулиці, на якій жив великий поет, і яка раніше називалась Італійською, в 
1880 р. присвоєно його ім'я, а в «Пушкінському» будиночку (так його назвали 
одесити – шанувальники таланту поета) вже 50 років працює музей видатного 
поета. 

Тут можна познайомитися із старовинними гравюрами пушкінської Оде-
си, портретами сучасників поета, унікальними пушкінськими автографами з 
малюнками, рідкісними прижиттєвими виданнями творів Пушкіна. Кожна 
річ пушкінського часу, представлена в експозиції, переносить відвідувачів у 
світ пушкінських образів, передає дух часу, настрій поета. Щорічно музей від-
відують десятки тисяч чоловік. Тут проходять зустрічі з творчими і наукови-
ми працівниками, відкриті уроки, консультації для учнів, вечори присвячені 
пам'яті О. Пушкіна, працюють книжкові і художні виставки.

Адреса	музею	—	вул. Пушкінська, 13
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Одеський муніципальний музей 
приватних колекцій ім. О.В. Блещунова

Музей приватних колекцій ім. О.В. Блещунова – один з наймолодших 
одеських музеїв. Він заснований у 1989 р. Музей вирізняється серед інших 
своєю неповторною атмосферою, що народжується від духу та традицій, які 
виникли ще при його засновникові і які ревно оберігаються співробітниками 
музею. Олександр Володимирович Блещунов все своє життя присвятив ство-
ренню колекції, яка і донині несе на собі відбиток його неординарності, його 
ауру.  

Інтерес до збирання Блещунов успадкував від свого діда, підприємця Ми-
рона Драбкіна. Але Олександру Володимировичу недостатньо було придбати 
твір мистецтва і предмети антикваріату; він прагнув передати радість спіл-
кування з ними людям, які оточували його, а таких було багато. Річ у тому, 
що збирач мав ще одне велике захоплення – альпінізм, й у гостях у нього 
зустрічалися всілякі люди – спортсмени, артисти, художники, поети і вчені. 
Будинок Блещунова завжди був відкритий для друзів і однодумців. Тут відро-
джувалися втрачені, здавалося б, традиції життя старої інтелігенції – домаш-
ніх зібрань творів мистецтва, домашніх музичних і поетичних вечорів. Люди, 
що бували в цьому гостинному будинку, в свою чергу, прагнули допомогти 
гостинному господареві в його пристрасті до колекціонування. 

У 1989 р. Олександр Володимирович подарував свою колекцію місту. Він 
залишився тут завідувачем до самої своєї смерті, і всі експонати, здається, 
пам'ятають дотик рук колекціонера, який розміщував їх на певних місцях у ві-
тринах і на стінах музейних залів. А треба зазначити, що слово «зала» стосовно 
цього будинку можна вживати лише умовно. Всі його приміщення – це ко-
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лишні кімнати звичайної одеської комуналки, що також створює неповторну 
атмосферу камерності і затишку. 

Послідовники й учні Олександра Володимировича – альпіністи, колекці-
онери, просто люди, з якими звела його доля, — не забувають ні про нього, 
ні про його спадщину, разом відзначають свята, дні народження музею, дні 
пам'яті Блещунова, допомагають музею. Тут, як і раніше, тепло приймають 
гостей. Співробітники музею продовжують традиції його засновника, нама-
гаючись привернути якомога більше людей, особливо молоді, до спілкування 
з мистецтвом. Окрім звичайних оглядових екскурсій для школярів і студен-
тів безпосередньо в музейних залах проводиться також цілий ряд тематичних 
лекцій. До участі в виставках залучаються всі одесити, які знають і люблять 
музей. Вони надають для тимчасових тематичних експозицій особисті речі, 
старовинні раритети, фамільні реліквії. 

До музею приходять сім'ями. Люди старшого покоління, які знали Олек-
сандра Володимировича, приводять сюди своїх дітей і внуків. Потік відвід-
увачів музею не слабшає, і це доводить, що музеї приватних колекцій потрібні 
не тільки нинішньому, але й майбутнім поколінням. 

Перший в нашому місті і єдиний на Україні музей приватних колекцій, 
який сьогодні носить ім'я Олександра Володимировича Блещунова, став зна-
чним культурним центром Одеси. Його експозиція збудована за географіч-
ним принципом так, що огляд музею стає справжньою подорожжю. 

У експозиції музею є меморіальна кімната О.В. Блещунова — його робо-
чий кабінет, в якому зібрані предмети, найбільш дорогі засновнику музею 
(сімейні реліквії, фотографії друзів, учнів), матеріали, пов'язані з військовим 
і альпіністським етапами його життя. У кімнаті «Російська старовина» збері-
гаються, в основному, предмети побуту городян XIX – початку XX ст.: речі, які 
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оточували наших пращурів, створюючи неповторний фон епохи. Це зразки 
старовинних меблів з карельської берези, вироби з російського бісеру, мере-
жива ручної роботи і багато чого іншого, що має неповторний аромат «до-
машньої колекції» і Будинку Блещунова. 

Цікавою є й кімната «Буддійський Схід», в якій представлені предмети 
мистецтва народів Японії, Китаю, Монголії і Тибету. 

Назва кімнати дещо умовна: адже Монголія і Тибет — виключно буддист-
ські країни, а Китай і Японія — тільки частково.У залі експонується ширма 
ХVII в. з коромандельского лаку, що відрізняється вишуканістю художнього 
виконання; є невеликі, але досить цікаві колекції китайського і японського 
фарфору, флаконів для нюхального тютюну з напівкоштовних каменів. Тут же 
зібраний невеликий пантеон божеств буддизму, виконаних в техніці «воско-
вої моделі». У кімнаті «Західна Європа» представлені меблі, зразки фарфору, 
скла, живопису ХVIIІ– ХІХ ст.

Композиційним центром зали є венеціанське дзеркало в різьбленій 
дерев'яній рамі, над яким експонується галерея портретів царюючих персон 
ХVII–ХVIIІ ст. У залі досить широко представлено європейський фарфор 
(вироби Мейсена і Відня, Берліна і Ліможа). Є гарна колекція мініатюр, серед 
яких виділяються портрети Р. Вагнера, Наполеона, Жозефіни, Марії-Луїзи 
Австрійської. До розділу західно-європейського мистецтва належить і уні-
кальна колекція віял зі всіляких матеріалів (панцир черепахи, слоняча кістка, 
пір'я страуса, півня і тому подібне). На стінах вздовж східців розміщена не-
велика колекція робіт Б.А. Смірнова-Русецького, одного з учнів М.К. Реріха. 

Зібрання українського мистецтва в музеї незначні за об'ємом, але цікаві 
за принципом відбору експонатів: у ньому представлені народні промисли 
України, зокрема колекція кролевецьких тканих рушників XIX ст. Кімнату 
прикрашають декілька живописних творів, присвячених Україні, і прекрас-
ний лубок XIX ст. з класичною сценою «Біля криницi». Цікавими є зразки 
іконопису, перш за все, знамениті українські ікони-примітиви (написані, на 
відміну від російських ікон, не на дошці, а на полотні). 

У залі «Мусульманський Схід» в основному представлені предмети побу-
ту Середньої Азії і Закавказзя. Одна з цікавих колекцій зали — килими: це і 
знаменитий персидський килим, із зображенням квітучого дерева і птахів, і 
хурджуми (невеликі килимки-сумки). 
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Екзотичною видається колекція середньоазіатських та іранських посудин 
(для умивання, приготувань сподіваючись, прилади для куріння). 

Зала «Одесика» присвячена рідному місту і, мабуть, тому є дуже різно-
манітною. Її експозиція включає і меморіальні речі, і книги, що стали вже 
бібліографічним раритетом, і старі газети, фотографії, і роботи одеських ху-
дожників. У залі «Християнство» зібрана дуже цікава колекція самобутніх 
старообрядчих ікон, вельми цінні зібрання ростовської фініфті, достатньо 
різноманітна колекція церковного реманенту (серветки-покрівці, потіри, 
дискоси, лампади і кадила.)

Адреса	музею	—	вул. Польська, 19

Літературне товариство, музей Паустовського

На здійснення давньої мрії одеситів у 1998 році шанувальниками творчос-
ті Костянтина Георгійовича Паустовського було засновано Народний музей, 
перетворений в 1999 році у філію Одеського державного Літературного музею. 
Музей створювався силами громадської організації «Товариство «Світ Паус-
товського», громадянами Одеси за підтримки підприємств і організацій міста. 
Експозиція музею розкриває період життя Паустовського з 1919 по 1922 рр., 
на який припадає праця в Опродкомгубі та редакціях газети «Моряк». 

 Світ книг Паустовського, особисті речі і рукописи письменника, аудіо 
і відео матеріали (зокрема прижиттєвого періоду письменника) – зі всім цим 
можна познайомитися в музеї К.Г. Паустовського.

Адреса	музею	—	вул. Чорноморська, 6
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Будинок-музей М. К. Реріха

Одеський Будинок-музей ім. М.К. Реріха засновано в 2000 році. В основу 
музею лягли твори М.К. Реріха і С.М. Реріха (репродукції); учня М.К. Реріха 
– Б. А. Смірнова-Русецького (оригінали); А. В. Фонвізіна (оригінали); В.Л. 
Яснопольської (оригінали); картини І.Р. Рудзіте, В. Лаврінова і одеських ху-
дожників. В результаті видавничої діяльності Одеського Будинку-музею ім. 
М.К. Реріха випущені щорічні збірки матеріалів науково-практичних кон-
ференцій, Б.А. Смірнов-Русецький «Сім'я Реріхів. Спогади», Б.А. Смірнов-
Русецький «Щоденники», набори листівок Смірнова-Русецького «Храми 
і монастирі», художній альбом Б. А. Смірнова-Русецького «Прощання зі 
Сортавалою»; «Пакт Реріха і прапор Миру»; О.П. Блаватської «Від Нью-
Йоркського кореспондента» (Листи О.П. Блаватської в одеську газету «Прав-
да») й ін.Експозиція розміщена в 5-ти залах. У залі-кімнаті сім'ї Реріхів пред-
ставлені портрети членів сім'ї пензля С.М. Реріха, художні полотна М.К. 
Реріха (репродукції), що присвячені двом великим релігіям та їх подвижни-
кам: Православному Християнству і Буддійському Сходу, а також літературна 
спадщина всіх членів сім'ї і художні альбоми робіт М. К. Реріха та С.М. Реріха. 
У вітринах: листівки з творами М. К. Реріха, видані Товариством Св. Євге-
нія до революції, тритомне зібрання творів М. Метерлінка, ілюстроване М.К. 
Реріхом, прижиттєві видання, присвячені М.К. Реріху, чернетка художника-
графіка Георгія Нарбута, який брав участь в оформленні монографії «Реріх». 

Кімната Вчителів людства ілюструє ідею об'єднання всіх релігій. У експо-
зиції представлені: серія картин М. К. Реріха «Прапори Сходу», присвячена 
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великим святим, подвижникам, засновникам світових релігій. Твори С. М. 
Реріха (репродукції): «Господом твоїм», «Пієта», «Чаша Будди», «Портрет 
лами», «Портрет академіка М.К. Реріха», «Олена Іванівна Реріх» й ін. 

Ідейним центром експозиції є триптих М. К. Реріха «Та буде Владика!» 
(«Fiat Rex»). В центрі зали Вчителів – рельєфна карта-макет з позначенням 
маршруту Центрально-азіатської експедиції Реріхів. 

У кімнаті художника Б. А. Смірнова-Русецького – учня М. К. Реріха – 
представлені цикли творів (оригінали): «Прозорість», «Крим», «Осінні роз-
думи», «Дерева», «Сортавала», «Храми», «Алтай», «Космос» й ін. Літературна 
спадщина Б. А. Смірнова-Русецького: «Сім'я Реріхів. Спогади», «Щоденни-
ки», які видані Одеським Будинком-Музеєм ім. М.К. Реріха. Твори всесвіт-
ньо відомого аквареліста А. В. Фонвізіна представлені циклами: «Наїзниці», 
«Караганда», «Натюрморти», «Портрет В. Л. Яснопольської». А. В. Фонвізін 
працював «по-мокрому», тобто працював на заздалегідь змоченому папері. 
Тож його відома учениця, дружина і супутниця Б. А. Смірнова-Русецького, В. 
Л. Яснопольська, увібрала стиль і манеру свого вчителя. Основною темою її 
творчості стали квіти.

Особливістю роботи Будинку-музею ім. М. К. Реріха є втілення в життя 
ідеї культурно-просвітницького центру. Тут ре-гулярно виступають з концер-
тами учні школи ім. П. С. Столярського, студенти музичної академії ім. А. 
В. Нєжданової, учні музичних шкіл міста. Працюють товариства ім. С. Рах-
манінова, Р. Вагнера. Під дахом музею розмістилася «Місія Д. Ойстраха і С. 
Ріхтера», проходять презентації книг, літературно-музичні вечори солістів 
Одеської філармонії, Одеського театру опери і балету. 

Проводяться щорічні Міжнародні конференції, присвячені М.К. Реріху, 
сім'ї Реріхів; а також тематичні Міжнародні конференції спільно з Одеською 
музичною академією ім. А. В. Нєжданової. На базі Одеського Будинку-музею 
ім. М. К. Реріха працює Інститут «Ліги культури і соціальної співдружності», 
в якій студенти вивчають творчу спадщину сім'ї Реріхів, філософську і му-
зичну спадщину культури Сходу. У музеї проходять виставки одеських худож-
ників, а також з художніх музеїв України, Росії. У конференц-залі Одеського 
Будинку-музею проходять виставки із зібрань художніх музеїв України, між-
народні конференції, музичні і літературні концерти, тематичні лекції, семі-
нари. Працюють бібліотека, відеозал і мультимедійний кінозал.

Адреса	музею	—	вул. В. Арнаутська, 47 кв. 2
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Музей сучасного мистецтва Одеси

У музеї представлені твори відомих художників і скульпторів Одеси другої 
половини ХХ століття і початку ХХI; в основу експозиції покладено колекцію 
М.З. Кнобеля. 

Основні зали музею: Зала 1 — Південноросійська школа живопису в другій 
половині ХХ століття; Зала 2 — зірки Одеського андеграунду Валентин Хрущ, 
Станіслав Сичов та їхня «огорожна виставка»; Зала 3 – квартирні виставки 
Одеських нонконформістів 70-х; Зала 4 — творчість Одеських нонконфор-
містів у післяперебудовний час; Зала 5 – постандеграунд 90-х; Зала 6 — нові 
імена Одеси; Зала 7 – зал нових надходжень; Зала 8 — салон продажу.

Адреса	музею:	Сабанський пров. 4-а

Меморіал героїчної оборони Одеси

Через 30 років після Перемоги над фашистською Німеччиною вдячні на-
щадки відродили територію 411 батареї спорудою Меморіального комплексу 
героїчної оборони Одеси. На заклик ветеранської громадськості міста Оде-
си про споруду Меморіалу, опублікований в газеті «Вечірня Одеса» в лютому 
1975 року, відгукнулися промислові підприємства, громадські організації, во-
їни Одеського Червонопрапорного військового округу. 

Завдяки їх патріотичному пориву, чіткій організації будівельних робіт 
Меморіал було збудовано в рекордно короткий термін. Його урочисте від-
криття відбулося 9 травня 1975 року в день 30 — річчя Великої Перемоги. На 
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багатотисячному мітингу представників промислових підприємств, громад-
ських організацій, воїнів Одеського гарнізону виступив відомий письменник, 
фронтовий кореспондент газети «Червона Зірка» Костянтин Михайлович 
Симонов, який у період оборони м.Одеси бував у цих місцях, у тому числі і на 
позиції 411 батареї.

На площі в 16 га розташувався своєрідний музей просто неба з розгорну-
тою експозицією зразків військової техніки і озброєння основних родів і ви-
дів Збройних Сил періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

Вхід на Меморіал – це 500-метрова алея із встановленими в металевих 
конструкціях зображеннями емблем міст-героїв і фортеці-героя Бреста. На 
початку алеї — скульптурні форми у вигляді бетонної стели зі стилізованим 
зображенням «Катюш». 

10 квітня 1989 року, в 45-і роковини звільнення Одеси від фашистських 
загарбників на північно-західній околиці Меморіалу батьки військовослуж-
бовців, загиблих в Афганістані, висадили Алею Пам'яті. Разом зі скульптур-
ною композицією комплекс увійшов до історії під загальною назвою «Сумна 
пам'ять століття» і став символом зв'язку і спадкоємності поколінь. 

У чотирьох залах музею розгорнута тематична експозиція, що відображає 
Одеську оборонну епопею під епіграфом: «Все далі йдуть в глиб історії роки 
Великої Вітчизняної війни, але час не владний віддати їх забуттю, вивітрити 
з пам'яті народної». 

Меморіал став надійним містком між минулим і майбутнім, однією із са-
мих відвідуваних установ культури в регіоні, дорогим і улюбленим для ветера-
нів Великої Вітчизняної війни і воїнів-інтернаціоналістів, символом пам'яті 
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і гордості одеситів за героїчну історію рідного міста. На Меморіалі постійно 
багатолюдно. 

Тут проводяться регулярні зустрічі ветеранів війни і праці з молоддю, вої-
нами і студентами вузів, різні урочисті заходи. 

Адреса	музею	—	Дача Ковалевського, 150

Музей ім. Ф. П. де Волана Одеського порту

Музей Одеського порту імені Ф.П. де Волана засновано 10 квітня 1990 р. 
і відкрито до 200-річного ювілею Одеси. Він влаштувався в одній із старо-
винних будівель на Ланжеронівському спуску, в яких до революції знаходили-
ся баржани — будинки для бездомних вантажників порту. Основною метою 
створення музею стала просвітницька діяльність і організація експозиції, яка 
знайомила б відвідувачів з минулим і сьогоденням Одеського порту, нероз-
ривно пов'язаного з історією міста.




