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У навчальному посібнику «Одесознавство» висвітлено найактуальніші проблеми становлення й розви-

тку рідного міста від найдавніших часів до сьогодення. Значна увага приділена славетним сторінкам історії 

міста, відомим особистостям, становленню архітектури, розквіту образотворчого мистецтва й літератури. 

Посібник розрахований на учнів загальноосвітніх навчальних закладів які вивчатимуть курс «Одесоз-

навство» і слугуватиме додатковим матеріалом для вивчення історії України, художньої культури, кіно-

мистецтва тощо.
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Передмова 

Культура — не музей, хоча вона не може існувати без музею, не бібліотека і 
не театр, хоча вона має потребу в бібліотеці і театрі. Пам’ятки культури, куль-
турні цінності, що відобразилися в міській архітектурі, в книзі, в театральній 
виставі, в картині або скульптурі, — це цілий світ, створений людьми. 

Наша культура робить нас рівними серед рівних світових націй, але тільки 
в тому випадку, коли ми самі стаємо частиною цієї культури, тобто активно 
пізнаємо, зберігаємо та примножуємо її. 

Вивчення культури Одеси, знайомство з її історією збагачує кожного її 
мешканця знанням, дає почуття гідності та самоповаги, ставить в один ряд з 
людьми, що утілили любов до нашого міста у своїй творчості. 

Хтось Одесу любить за тепле літнє море, хтось за гумор і привітність го-
родян, хтось за романтичну красу. Спроби проникнути в саму суть, розкри-
ти секрет чарівності та екзотичності Одеси, чинилися з першого дня появи 
її на карті світу. Не інакше як з дивом сучасники молодого міста пов’язували 
стрімке перетворення Одеси з провінційного містечка до Південної столи-
ці.  Одеса зводилася кращими архітекторами по образам Генуї, Ліворно, 
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Неаполя. Розквітала завдяки ентузіазму і таланту Рішельє, Ланжерон, Ворон-
цов, Маразлі — з цими іменами ми пов’язуємо «золотий вік» нашого міста. 
Одеса оспівана блискучими майстрами літератури, вона надихнула худож-
ників, поетів, музикантів на створення шедеврів світової культури. А весела 
вдача одеситів і яскраві традиції здобули нашому місту світову славу столиці 
гумору. 

У багатьох літературних творах, присвячених Одесі, автори сходяться на 
думці, що головний секрет світової популярності Одеси і загальної до неї лю-
бові полягає в пануванні атмосфері свободи. Дух свободи пронизав кожен 
куточок нашого міста. І ця свобода була й залишається комфортним і спри-
ятливим середовищем для народження та розкриття талантів цілої плеяди ді-
ячів мистецтва, архітекторів, інженерів, підприємців, які, де б не перебували, 
в якій частині світу не жили б, в душі залишаються одеситами і патріотами 
своєї малої батьківщини . 

З повагою і бажанням наснаги в знайомстві з історією свого міста!

Автор	ідеї	та	керівник	проекту
Президент	Фонду	«Южная	столица»

В’ячеслав Крук
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Розділ І

Славетні сторінки історії Одеси

З	одного	боку	Одесу	омиває	море,	з	другого	–	степ.	Степ	–	український,	
море	–	інтернаціональне.

      Лев Славин
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Урок 1.

Давня історія земель, 
зайнятих сучасною Одесою.
Ранні	поселення	людини	в	межах	сучасної	Одеси	та	передмістя.	Античний	по-
передник	Одеси.	Береги	Одеської	затоки	за	добу	середньовіччя.

Поява перших слідів життєдіяльності людини на території поблизу сучас-
ної Одеси відноситься до епохи верхнього палеоліту (40—60 тис. років тому). 
Цими людьми були неандертальці, які влаштували мисливський табір у пе-
чері біля сучасного села Ільїнка, що в 20 км на північ від Одеси, на правому 
березі Куяльницького лиману. Під час розкопок в ній було виявлено 30 тис. 
кісток, що належали таким тваринам як: бізон, дикий кінь, сайгак, благород-
ний олень, козуля, гієна, вовк, носоріг, лев, дикобраз. Але найбільша кіль-
кість кісток належала печерним ведмедям (всього знайдено 374 тварини).

Разом з цим було виявлено 60 знарядь з каменю та 20 з кісток, які були зро-
блені первісною людиною. Ці знаряддя використовувалися при обробленні 
м’яса. Завдяки цим знахідкам одеський археолог І. В. Сапожніков визначив, 

Одна	з	ділянок	печери	під	Одесою,

на	глибині	19	м.

Кістка	верблюда	віком	3	млн.	років	

печери	на	Молдаванці
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що печеру біля с. Ільїнка стародавні люди використовували як тимчасовий 
мисливський табір, куди після вдалого полювання приносили здобич для по-
ділу. Багато зі знайдених кісток тварин є розколоті. Це означає, що стародав-
ні мешканці витягували кістковий мозок тварин, та вживали його в їжу, як 
делікатес.

П’ять тисяч років тому на території сучасного селища Усатове, під Оде-
сою, знаходилось величезне поселення людей епохи мідного віку. Поблизу 
розташувалися величезні кургани – перші поховальні споруди у всьому При-
чорноморському степу. На честь назви села, де було зроблено перші знахідки, 
самобутню археологічну культуру назвали Усатівською, хоча поширювалася 
вона й на території нинішніх Румунії та Молдови.

Населення усатівської культури з’явилися на руїнах зникаючої культури 
Трипілля, увібравши в себе також новоприбульців з приуральських степів. Від 
трипільців усатівці запозичили кераміку та манеру будівництва житла, а від 
прийшлих степовиків – звичку зводити кургани над могилами своїх предків. 
З цих місць усатівці мігрували на Балкани, де зіграли свою роль у становленні 
місцевих етносів, став попередниками давніх греків та фрігійців.

Античним попередником Одеси є давньогрецьке місто Гавань Істріан, яке 
знаходилось на території сучасної центральної частини Одеси дві з полови-
ною тисячі років тому. Залишки цього древнього міста збереглися під усім 
Приморським бульваром на глибині 1,5 м. З боку нинішнього Оперного теа-
тру до стародавнього міста примикав некрополь (у перекладі з давньогрець-
кої: «місто мертвих», кладовище). Високі кургани розташовувалися на площі 
Грецькій, доки їх не знесли при будівництві ринкових споруд молодої Одеси 
у 1803 р. Два поховання також було знайдено в 1910˙р. на розі вулиць Катери-
нинської та Грецької, безліч фрагментів античних ваз і амфор було знайдено 
в Пале-Роялі. Та найбільшу кількість античних поховань знайдено в районі 
Театрального провулка.

Так у березні 1823 р. один з робітників копав рів у дворі будинку Теле-
сніцького (Приморський бульвар, біля готелю «Лондонський»). Раптом він 
знайшов поховання з залишками людського скелета та розкішними грець-
кими вазами. У дворі будинку Делявоза (провулок Театральний на розі При-
морського бульвару), виявлена «стародавня могила, як і інші, обкладена про-
стим вапняковим каменем». А в саду будинку пана Сен-Прі було виявлено 
поховання з червонофігурною розписною вазою. Це свідчить, що житлові 
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квартали стародавнього міста на Приморському бульварі V в. до н.е. склада-
лися з кам’яних будівель, на яких були черепичні дахи, а в середині знахо-
дилися опалювальні печі. Там, де сьогодні знаходиться Морвокзал, в анти-
чний час також розташовувався порт. Але найдавніший район Гавані Істріан 
був виявлений у 1996р. експедицією професора А. О. Добролюбського при 
розкопках біля Воронцовського палацу. Перші грецькі колоністи побудува-
ли тут тимчасові землянки, спорудили ями для зберігання зерна, влаштували 
культові майданчики в середині VI століття до нашої ери, тобто за століття до 
кам’яних будівель напроти готелю «Лондонський».

Одним з головних занять перших поселенців було рибальство. Так, навко-
ло однієї землянки була виявлена яма, в якій лежав згорнутий в бухту невід, 
від якого збереглися лише сотні кам’яних та керамічних риболовних грузил. 
Поруч знаходилися спеціальні рибні тарілки з залишками кісток, сільничка, 
кілька великих судин, залізний ніж і точильний камінь. На думку вчених, це 
був занедбаний льох невідомого рибалки. 

Гавань Істріан – найдавніший та найбільший з античних населених пунк-
тів на території Одеси. Стародавні греки заснували навколо Одеської затоки 
12 поселень. Найзначніші з них: поселення Сухий лиман, навпроти ниніш-
нього м. Іллічівськ, поселення Жевахова гора, на підвищенні між Хаджибей-
ським та Куяльницьким лиманами, та поселення Лузанівка, на території су-
часного піонертабору «Молода Гвардія». 

Лузанівські поселення і Гавань Істріан розташовувалися по різні сто-
рони затоки й були суперниками, оскільки повз Хаджибейського лиману в 
IV˙столітті до нашої ери проходив кордон між територіями двох найбільших 
грецьких держав того часу – Істрією та Ольвією. 

Карта	старогрецької	колонізації	Північно-

західного	Причорномор’я

Розписна	ваза	IV	в.	до	н.е.	з	Теа-

трального	провулку
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Одеські археологи отримали на Жеваховій горі унікальну знахідку. В одній 
із стародавніх напівземлянок знайдено лист на свинцевій пластині, вік якого 
сягає 24 століття. Якомусь аристократу з Ольвії на ім’я Протагор, в листі про-
понувалося повернутися додому у зв’язку з тим, що якісь події, що мали не-
сприятливий для нього характер, вляглися. Отже, Протагор, мабуть, вирушив 
у дорогу негайно, відкинувши в дальній кут свого скромного житла важливе 
послання – благо, до Ольвії звідси всього один день шляху. Цей лист проче-
кав на археологів дві с половиною тисячі років. 

На Жеваховій горі в V—IV ст. до н.е. розташовувалося грандіозне святи-
лище на честь давньогрецької богині Деметри, покровительки родючості 
та землеробства. У спеціальних культових ямах археологи виявили «дари» 
давньогрецьких жителів берегів Одеської затоки своїй божественній покро-
вительці: амфори, рибні тарілки, витончений чорнолаковий посуд, персні, 
бронзові наконечники стріл, рибальські грузила, залізні ножі, і, навіть, посуд 
для парфумів. На честь Деметри в Причорномор’ї існувало спеціальне свято 
– тесмофорії. У святі брали участь тільки жінки. Тесмофорії були пов’язані не 
тільки із землеробством або родючістю, але й зі шлюбним життям жінок. Же-
вахівське святилище знаходилося на міжнародних морських торгових шля-
хах. Тому, можливо, ольвійський аристократ Протагор не просто ховався тут 
від своїх столичних проблем, але й брав участь в культових таїнствах, «задо-
брюючи богів» у важкі для себе часи. 

У другій половині IV – початку III ст. до н.е. Ольвія вступає в конфлікт 
з сусідніми грецькими державами: Херсонесом (Крим, на місці нинішнього 
Севастополя) та Істрією (біля гирла Дунаю). Причина конфлікту проста. З 
цього часу грецькі моряки навчилися підкоряти морські простори без орі-
єнтації по береговій смузі (так зване каботажне плавання – вздовж берега). 
Відтепер, увійшовши в Чорне море, кораблі заходили на стоянку в Істрію, а 
потім прямували відразу до Херсонесу, через відкрите море, скорочуючи свій 
шлях вдвічі і минаючи Ольвію, яка стала зазнавати збитків.

Вступивши у війну з Істрією, Ольвія була зацікавлена у перерозподілі сфер 
впливу в регіоні з метою підриву престижу своїх могутніх сусідів. Гавань Іс-
тріан була прикордонним форпостом Істрійської держави, розташовуючись 
на рубежах з Ольвійським полісом (якому підпорядковувалася Лузанівка). 
В˙результаті військових зіткнень античний попередник Одеси приходить в 
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запустіння ще до початку III ст. до н.е., а Лузанівське поселення існує ще ціле 
століття, аж до II ст. до н.е. 

Припинення життя античних поселень і міст на території Північно-
Західного Причорномор’я пов’язане з вторгненням диких кочових племен 
гунів в 375 році. На довгі століття землі навколо Одеської затоки перетворю-
ються в незаселені «Дикі Степи». 

Перша значна історична подія відбувається тут у 1300 р. На північний схід 
від нинішнього житлового масиву ім. Котовського, на березі Куяльницького 
лиману, сталася велика битва хана Золотої Орди Токти з Ногаєм, намісником 
окремої державної області Орди, що розкинулася від Криму до Дунаю. 

Лиман Куяльник (по-татарськи – Куганлик) перебував у самому центрі 
володінь Ногая. У 1300 році його війська зустрічаються тут з воїнами хана 
Токти. Відбулася значна битва, результат якої вирішила зрада декількох во-
єначальників Ногая. Токта переміг. Битва при Куяльнику справила великий 
вплив на історичні долі всієї Золотої Орди та інших держав Східної Європи. 
Токта об’єднав Орду і надовго припинив усобиці в ханстві. 

Десь наприкінці XIV ст. на місці Гавані Істріан з’являється італійська тор-
гова факторія Джінестра. Як і давні греки, італійці вивозять з Причорномор’я 
зерно і рабів. Про місце розташування генуезьких колоній ми можемо судити 
по збережених навігаційних картах мореплавців – портуланам. На портула-
нах Джінестра займає місце нинішньої історичної частини Одеси. Джінестра 
була невеликою якірної стоянкою для перехожих повз торгівельних кораблів. 
Точне значення назви «Джінестра» до цих пір не визначено. Одеський вчений 
XIX ст. Ф. К. Брун перекладав його з італійського як «дрік» (це така рослина, з 

Знахідки	з	жертовних	ям	

святилища	на	Жеваховій	горі

Кераміка	V–	IV	ст.	до	н.е.	

з	розкопок	на	Жеваховій	горі
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причорноморських схилів). Інші вважають, що назва схожа на змінене слово 
«Дністер».

У 1320-х роках одним з головних ворогів Золотої Орди стає молоде і сильне 
Литовське князівство. У 1324 р. до Литви перейшли землі між Дніпром і Дні-
стром, в центрі яких розташовувалась сучасна Одеська затока. Але тільки на 
початку наступного, XV-го ст., литовці засновують тут свій замок під назвою 
Кочубеїв та портову пристань. А Хаджибейський лиман за добу середньовіччя 
з’єднувався з морем і в нього заходили великі кораблі. Про це свідчать зна-
хідки свинцевих якорів на його дні, деякі з яких особливо великі за розміром.

За відомостями документальних джерел пересип Хаджибейського лиману 
утворилася не раніше кінця XIV ст. Процес відділення лиману від моря від-
бувався поступово. У Куяльнику і Хаджибеї починають випаровувати сіль — 
«біле золото середньовіччя». Цінність солі полягала в тому, що це був єдиний 
на той час консервант, здатний зберегти надовго швидкопсувні продукти (на-
приклад, м’ясо або рибу). 

Вперше Кочубеїв згаданий в літописній «Історії Польщі» під 1415 роком 
(тут автор «Історії», Ян Длугош, помилився з датою на 7 років; насправді опи-
сувані їм події відбувалися у 1422 р.). Длугош пише, що в Кочубеєві розташу-
вався «порт», який належав литовському князеві Вітовту та польському коро-
леві Ягайлу. Саме звідси правителі Польсько-Литовського князівства відправ-
ляють до Константинополя, який взяли в облогу турки, на торгових кораблях 
партії зерна. Але до другої половини XV ст. влада Литовського князівства в 
цих землях слабшає і берега нинішнього Одеської затоки знову приходять в 
запустіння. Залишки литовського замку Кочубеїв після цього бачать лише в 
руїнах проїжджаючі повз мандрівники. Так, у 1578 р. Мартін Броневський 

Знахідки	античного	часу	на	території	

центральної	частини	Одеси.
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пише про його руїни: «Качибеєво городище, як ніби обрушилася земля, оми-
вається широким озером, що знаходиться біля моря». Турецький мандрівник 
Евлія Челебі у 1657 р. повідомляє: «Якщо укріплення хоч трохи підремонтува-
ти, місцевість знову стане заселеною, а дорога безпечною».

У липні 1709 р. на руїнах Кочубея, біля «нікчемного татарського селища», 
переночували шведський король Карл XII та український гетьман Мазепа, зі 
своїми супутниками, по дорозі з Полтави (після знаменитого бою) під захист 
турецької фортеці Бендери. Скоріше за усе, королівський бівуак був розбитий 
десь на місці сучасного палацу М. С. Воронцова, на Приморському бульварі. 

Турки завойовують ці землі у 1484 р, але старий замок Кочубеїв стоїть у 
руїнах аж до другої половини XVIII ст., не привертаючи до себе особливої ува-
ги з боку нової влади. Лише у 1765 р., напередодні чергової війни з Росією, 
турки приступили до ремонту старого середньовічного замку. Втім, форте-
ця виглядала нікчемною у порівнянні з такими османськими твердинями в 
Причорномор’ї, як Очаків, Бендери або Ізмаїл. Українські козаки називали 
новий замок «фортечкою». Нове засноване селище турки називали Хаджи-
бей. Все життя в ньому кипіло на схилах нинішньої Карантинної балки, в ра-
йоні Митної площі. Гостинний двір і мечеть, а також лавки для приїжджих 
купців, розташовувалися в районі нинішнього Літературного музею та місь-
кої Думи. У гирлі балки була влаштована пристань, до якої примикав будинок 
командира яничар (гвардійців султана). Тут же знаходився колодязь, і буди-
нок коменданта міста. Фортеця ж розташовувалася на протилежній стороні 
селища, де нині Приморський бульвар, біля того ж Воронцовського палацу.

Старий	литовський	замок	Кочубєїв,	

відновлений	турками	в	1765	р.

Плани	старого	замку	Кочубєїв.
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Хаджибей неодноразово штурмували запорізькі козаки. На світанку 2 
жовтня 1769 р. фортеця зазнала першого в своїй історії нападу. Загін під ко-
мандуванням Семена Галицького з 3 тис. осіб захопив багато полонених, а 
також 20 тис. голів великої рогатої худоби, коней, овець і 180 верблюдів з вій-
ськового резервного запасу самого кримського хана.

Влітку 1770 р. відбувся наступний похід на Хаджибей, під проводом ко-
шового отамана Петра Калнишевського, із загоном з 7 тис. чоловік. Кални-
шевський діяв спільно з регулярним російським військом під командуванням 
генерала Олександра Прозоровського. Генерал у своїх рапортах про цю опе-
рацію, підкреслював виявлену хоробрість запорожців, які вели бій під пере-
хресним вогнем ворога. Втрати козаків становили: 10 людей убитими та 27 
пораненими.

Але все ж таки вперше Хаджибей підкорився російським багнетам та ко-
зацьким шаблям на початку 1774 р. Призначений комендант фортеці, по-
ручик Семен Веденятін вже в травні місяці успішно відбиває атаку турків, 
які намагалися повернути укріплення. За умовами Кучук-Кайнаджирського 
миру (27 липня 1774 р.) підписаного з Туреччиною до Росії відходили землі 
між Бугом і Дніпром. Але Хаджибей залишався за межами цих територій, і 
його довелося повернути туркам.
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Урок 2.

Від підкорення Хаджибею 
до заснування міста.
Взяття	Хаджибею.	Чорноморське	козацьке	військо.	
Ритуал	заснування	Одеси.

Влітку 1775 р. російська імператриця Катерина II скасувала Запорізьку 
Січ. Після цього, багато козаків пішли на «рибні ловлі під турка» (на турець-
кі території), не бажаючи підкорятися новій владі. Саме ці козаки заснували 
села Усатово і Нерубайське в передмісті тогочасного Хаджибею, за 20 років до 
появи самої Одеси. Але ті козаки, які ж таки прийняли умови російської вла-
ди, сформували славетне «Чорноморське козацьке військо» і у вересні 1789˙р., 
вдруге відібрали фортецю Хаджибей у турків. На цей раз – вже назавжди. 

Восени 1787 року російське командування почало формувати нове військо 
з колишніх запорожців, яке у січні 1788 року було названо Військом вірних 
козаків. У тому ж році воно було перейменоване на Чорноморське козацьке 
військо. Очолили чорноморців колишні запорозькі старшини: Сидор Білий, 
якого було призначено кошовим отаманом, Антон Головатий – військовий 
суддя та Захар Чепіга – командир кінних козацьких загонів. Чорноморці вою-
вали у складі військ, якими командували генерали О.В. Суворов, М.І. Кутузов 
та генерал-майор Й.М. де Рібас. 

У останнього із запорожцями склалися винятково близькі стосунки во-
їнської товариськості. У серпні 1789 року головнокомандувач російською 
армією віддає наказ генерал-майору де Рібасу – командиру головного за-
гону корпусу генерала І.В. Гудовича – захопити Хаджибейський замок, що 
належав Туреччині. Третього вересня з Очакова до Хаджибею виступили 
три кінських полка і три полка козаків Чорноморського війська. Їх потай 
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провів маловідомими степовими шляхами чорноморський осавула Кіндратій 
Табанець. 

Планувалося, що загін де Рібаса буде підтримано основними силами кор-
пусу Гудовича. Крім того, до Хаджибейської затоки повинна була направити-
ся і російська ескадра з 20 канонерськими човнами під командуванням графа 
Войновича, чиїм завданням було атакувати турецький флот (близько 40 ту-
рецьких суден у морі та 33 лансони, що стояли на якорі недалеко від берега) 
і, таким чином, відволікти на себе вогонь корабельної артилерії. Проте ані 
корпус Гудовича, ані ескадра Войновича у призначений час під Хаджибей не 
з’явилися. І в ніч проти 14 вересня 1789 року Йосип де Рібас, що залишився 
зі своїм передовим загоном сам — один і без будь-якої підтримки, зважив-
ся на самостійний штурм, у наслідок якого замок було захоплено між 4 та 5 
годиною ранку 14 вересня. Як зазначено в рапорті де Рібаса, адресованому 
генерал-поручику І.В. Гудовичу, «наші втрати становлять 5 убитих, поранено 
1 офіцера, 1 унтер-офіцера, 31 рядового». Натомість втрати турок станови-
ли понад 200 солдат та офіцерів, решту гарнізону було взято у полон. Трофеї 
склали: 7 знамен, 2 прапори, 12 гармат, 22 бочки з порохом. Було взято у по-
лон і начальника турецького гарнізону Ахмет-пашу. У той же день де Рібас 
видав наказ, що суворо забороняв підпали та грабування, отже, мешканці 
Хаджибею не лише не зазнали насильства, а й практично не змінили спосо-
бу життя. Більше того, уже 14 вересня група офіцерів на чолі з де Рібасом, 

Отаман	А.	Головатий Хаджібей З.	Чепега
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демонструючи дружнє ставлення до місцевого населення, відвідала кав’ярню 
грека Аспоріді. «Чималим було здивування Аспоріді, – розповідає одеський 
літописець, троюрідний небіж Йосипа де Рібаса Олександр де Рібас, – коли 
14 вересня, у день Спорудження, до нього в кав’ярню прийшли, замість турок, 
генерал де Рібас, а за ним блискучий почет російських офіцерів… Уже було 
написано реляцію… про взяття Хаджибею, і де Рібас міг дозволити відпочити 
своїм славним споборникам. Аспоріді виніс із своїх погребів найкраще кіпр-
ське вино й духмяну мастику для офіцерів.  Тоді ж майбутній протоієрей пер-
шої Соборної церкви Св. Миколи (на той час – священик похідної церкви 
Нижньогородського мушкетерського полку) панотець Євдоким провів перше 
богослужіння для православного населення.

Невдовзі генерал-майора де Рібаса за взяття фортеці і містечка Хаджибей 
було нагороджено орденами Св. Георгія 3-го ступеню і Св. Володимира 2-го 
ступеню. 

Хаджибейська фортеця взята штурмом загоном генерала Йосипа де-
Рібаса, і отамана Захара Чепіги в ніч з 13 на 14 вересня 1789 р. Хаджибей під-
корився між 4 та 5 годиною ранку.

Менш ніж через два місяці після штурму, 10 листопада того ж року, голов-
нокомандуючий російськими військами Г. С. Потьомкін розпорядився розі-
брати фортецю на будівельний камінь. Так перестав існувати Хаджибейський 
замок.

Офіційно назва нашого міста – Одеса, з’являється лише в 1795 р., тобто 
через рік після його заснування. Протягом усього цього періоду молоде пор-
тове місто носить стару, турецьку назву, яку промовляють на слов’янський 
манер: Гаджибей.

План	селища	Хаджибей,	

складений	російськими	розвідниками	в	1766	р.

Археологічні	залишки	ритуалу	заснування	

Одеси.
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Місцеве населення, що залишилось тут з турецьких часів, було нечисель-
ним. Так, за рік до заснування Одеси, у 1793 р., в окрузі Хаджибея було лише 
8 населених пунктів, де мешкали 254 людини. Серед них: Дальницька сло-
бода, чотири малих безіменних слободи при річці Свинячий і дві такі ж сло-
боди при річці Куяльник. Що стосується самого Хаджибея, то в ньому було 
лише 10 дворів, з населенням 28 чоловік. Ці десять дворів були розкидані по 
пустельному степу навколо руїн старої фортеці. Такою була до початку 1794 
р. кількість населення тієї місцевості, на якій судилося вирости Одесі та її 
передмістям. 

Не всіляке місто в світі може похвалитися знанням не тільки точного часу, 
але й місця свого заснування. У цьому сенсі – Одеса, місто унікальне. Пер-
ший будинок у майбутній Одесі заснував власноруч граф Г. С. Волконський, 
зі своїм другом Йосипом де-Рібасом, на розі нинішніх Рішельєвської та Лан-
жеронівської вулиць. Сталося це 22 серпня (за старим календарним стилем) 
1794 року. 

При розкопках на місці будинку Волконського, на Театральній площі, 
археологи виявили траншею біля фундаменту. В ній знаходилися уламки 
двох кришталевих келихів і підносу, осколки пляшки з пробкою, монета – 
«п’ятак» 1784 року, з вензелем імператриці Катерини, а також проржавілий 
офіцерський кинджал. Келихи були розбиті об цегляний фундамент першого 
одеського будинку, потім траншею засипали. Катерининський «п’ятак» був 
акуратно покладений гербом вгору, та дата з нього вказувала на час, коли від-
бувся цей ритуал, тобто після 1784 р. – року карбування монети.

З кришталевих кубків пили віце-адмірал Йосип де-Рібас – як засновник 
міста, і генерал-поручик Григорій Волконський, як господар першого будин-
ку. Але монета, покладена ними в основу фундаменту, свідчить, що була так 
відсвяткована не лише закладка першого будинку, а заснування самої Одеси. 
Справа в тому, що в ту епоху, епоху класицизму, монети закладалися тільки 
під пам’ятники видатним діячам культури чи політики.

Так у 1827 р. при закладанні підніжжя пам’ятника Дюку де Ришельє на 
Приморському бульварі у фундамент пам’ятника були покладені медалі та 
монети, що належать до часів Людовика XVI, Катерини II, Павла I, Олексан-
дра I, Людовіка XVIII, яким Ришельє мав щастя служити. А також була покла-
дена медаль імператора Миколи I, кілька срібних монет 1827 р. і бронзовий 
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медальйон із зображенням покійного Дюка, вибитий з нагоди його смерті в 
Парижі у 1822 році.

Отже, археологи знайшли місце закладки не просто будинку, а цілого міс-
та, якому судилося незабаром стати найбільшим портом на берегах всього 
Чорного моря, і перетворитися на четверте за величиною місто Російської 
імперії (після Санкт-Петербурга, Москви та Варшави). 

Що ж міг мати на увазі Йосип де-Рібас, закладаючи в основу майбутнього 
міста монету з вензелем імператриці Катерини? Чи не пам’ятник своєму ді-
тищу – новонародженій Одесі? 

Рекомендована література:
Атлас	Д.Г., Старая Одеса, ее друзья и недруги. Одесса: «Оптимум». 2005
Балух	Д.,	Сурилов	А. Забытая Одесса. Исторический очерк. Книга 1. – Одесса: 
«Оптимум», 2009
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Урок 3.

Народження міста. 
Йосип де Рибас.
Йосип	де	Рибас	–	будівничий	Хаджибею	і	нового	порту.	Франц	де	Волан	–	тала-
новитий	інженер.	«Енциклопедія	будування	міста».

Хосе де Рібас народився 6 червня 1749 року (деякі джерела називають іншу 
дату – 1750 р., що відповідає надпису на могильній плиті) в Неаполі в родині 
вельможного іспанського дворянина Дон-Мігеля де Рібас-і-Бухонс, що пере-
бував на службі Неаполітанського короля та очолював два міністерства (за-
кордонних справ і військове), і багатої ірландки Маргарити Планкет. 

Молодий Хосе здобуває прекрасну освіту, вивчає шість мов (незабаром 
з’явиться сьома мова – російська) і отримує серйозні знання в галузі при-
кладної механіки та математики. До беззаперечних достоїнств юнака слід та-
кож віднести чудове вміння швидко викликати довіру в людей. 

Відповідно до тогочасної традиції, 16-річний юнака Хосе де Рібаса зарахо-
вують до військової служби у престижний Самнітський піхотний полк підпо-
ручиком. У 1769 році 20-річний де Рібас в Ліворно знайомиться з одним із фа-
воритів російської імператриці Катерини ІІ – графом Олексієм Григоровичем 
Орловим, який командував російським Чорноморським флотом, що стояв у 
той час у Середземному морі. 32-річний граф і 20-річний офіцер неаполітан-
ської армії відразу потоваришували. Олексій Орлов пропонує йому перейти 
на російську службу. Хосе приймає цю пропозицію. Він стає волонтером Чор-
номорського флоту і у червні 1770 року бере участь у славнозвісній Чесмен-
ській битві, коли було зруйновано практично весь турецький флот, після чого 
Росія забезпечила собі панування в Егейському морі. 

Невдовзі Рібас від’їхав в Росію, де, завдяки рекомендаційним листам 
Орлова, в 1772 році стає цензором Шляхетського кадетського корпусу, а за 
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два роки отримує звання штабс-капітана. Рібаса манить військова служба, і 
він відправляється волонтером у діючу армію, де бере участь у всіх важливих 
битвах. 

Після підписання Кючук-Кайнарджійського мирного договору в липні 
1774 року він повертається до Петербургу уже в наступному званні – капітана 
Шляхетського кадетського корпусу. Його директор Іван Іванович Бецький, 
який був вельми прихильним до Рібаса, рекомендує його вихователем графа 
Бобринського – позашлюбного сина Катерини від графа Григорія Орлова. 

Більше того, І.І. Бецький дає згоду на весілля Рібаса із своєю позашлюб-
ною дочкою Анастасією Іванівною Соколовою, улюбленицею Катерини ІІ, її 
найближчою камер-фрейліною. Імператриця не лише схвалила шлюб, але й 
охрестила згодом двох дочок Йосипа Михайловича, старшу з яких нарекли, 
звичайно ж, Катериною. 

Справи у Рібаса складаються надзвичайно вдало – у листопаді 1776 року 
він стає підполковником – у віці 27 років! Два роки по тому імператриця від-
значила його особливою нагородою – одним з двох хрестів Мальтійського 
ордену, які надіслав Катерині Гросмейстер. На початку 1780 року де Рібас уже 
полковник. Він направляється у діючу армію командиром кавалерійського 
полку. У горнилі російсько-турецької війни наш герой спромігся показати 
себе з найкращого боку. Його блискуча воєнна підготовка зумовила всі його 
успіхи – і на суходолі, й у морі. Адже за часів своєї успішної діяльності на 

Дон	Хосе	Де	Рибас
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флоті де Рібас стає адміралом! А втім, це відбулося не відразу. У квітні 1793 
року де Рібас став контр-адміралом, у вересні того ж року – віце-адміралом. 
До того часу він перебував у чині генерал-майору, хоча прославився «на воді» 
значно раніше.

… Відразу ж після взяття Хаджибею де Рібас береться за втілення своєї ідеї 
щодо підйому в районі Очакова затоплених турками військових човнів – лан-
сонів – і створенням з них Чорноморської гребної флотилії. Його вірними 
помічниками були чорноморські козаки, з якими де Рібаса пов’язувала давня 
і перевірена бойова дружба. Флотилію було створено у кінці 1789 року, і вона 
покрила себе нев’янучою славою переможних дій на Дунаї, а також найактив-
нішої участі під час взяття Ізмаїлу у грудні 1790 року. Командиром флотилії з 
екіпажем із тих самих чорноморців був сам Йосип де Рібас. Його брат Емма-
нуїл командував розміщеним на човнах флотилії загоном гренадерів. Свідки 
й учасники цих подій однодушні: саме козаки Чепіги та Головатого, а також 
гренадери-десантники під командуванням Еммануїла де Рібаса, з яких скла-
дався екіпаж Чорноморської гребної флотилії за часів керівництва Йосипа де 
Рібаса, – саме вони вирішили результат штурму Ізмаїла.

… Штурм фортеці відбувся 11 грудня 1790 року. Як слушно пише відомий 
одеський дослідник професор А. Добролюбський, він «…описаний багатора-
зово, але тенденційно… Атака головних сил російських військ була замислена 
для відволікання. Основне завдання повинен був вирішувати флот. Частини, 
якими керував Кутузов, були відкинуті під час спроби захопити розташова-
ний у західній частині фортеці бастіон, звідки турки вели прицільний вогонь 
по місцевості. Без вирішення завдання з локалізації цієї кам’яної башти не 
могло бути й мови про захоплення фортеці. Однак бастіон, що здавався не-
приступним, було взято, проте не з суходолу, а з Дунаю. Це зробили козаки 
Чепіги та Головатого і морські гренадери Еммануїла де Рібаса (серед них зна-
ходились Рішельє і Ланжерон). Йосип де Рібас, який керував їх діями, також 
виявив особисту відвагу, коли він перший із шпагою в руках увірвався на бас-
тіон. Фортеця здалася»…

Відповідно до особистої участі присуджувались і нагороди. О.В. Суворов, 
чия безпосередня участь у взятті Ізмаїла була лише «ритуальною» підвищився 
до підполковника Преображенського полку (полковником була сама Кате-
рина); Рішельє за особисту мужність нагороджується Св. Георгієм 4-го ступе-
ню і золотою шпагою; М.І. Кутузов – Св. Георгієм 3-го ступеню. Де Рібас же 
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отримує Св. Георгія 2-го ступеню (цим орденом нагороджують тих, «хто, осо-
бисто очоливши військо, візьме фортецю». Залишається тільки додати, що «…
на третій день після штурму генерал Суворов обідав на борту корабля де Ріба-
са і висловив йому багато компліментів, приписуючи йому, і не безпідставно, 
найбільшу долю честі цього подвигу». Ця фраза належить Рішельє – людині, 
чия чесність була для кожного безсумнівною… 

«Якщо подивитися на зображення дореволюційного герба Ізмаїла, – пише 
А. Добролюбський, – то можна побачити козацьку чайку на хвилях Дунаю, 
«кавальєр», козацьку шаблю і скинутий мусульманський півмісяць. А також 
знак Георгіївського хреста. Ті, хто складали герба, знали, хто був головною 
дійовою особою під час штурму Ізмаїла – чорноморські козаки і десантники-
гренадери під командуванням Йосипа де Рібаса»…

До речі, сьома і восьма пісні поемі «Дон Жуан» великого Байрона побудо-
вані на детальніших «Спогадах» про штурм Ізмаїла одного з його учасників, 
принца Шарля де Ліня. Тому пісні «Дон Жуана» строго документовані, в них 
точно відтворюються реальні події та підкреслюється роль де Рібаса як голов-
ного учасника штурму Ізмаїла.

… Свій останній військовий подвиг Рібас вчинив 28 липня 1791 року в 
битві під Мачином. Командуючи кіннотою генерал-фельдмаршала князя 
Волконського, він здійснює іскрометний маневр, що в черговий раз вирішив 
результат битви на користь російських військ. І знову нагороджується, цього 
разу – орденом Св. Олександра Невського… 

5 жовтня генерал-майор де Рібас бере участь у церемонії підписання Яс-
ського мирного договору. Він поставив свій підпис як уповноважений від Ро-
сії (разом з графом Безбородько та статським радником Лошкарьовим) під 
цим історичним документом, що закріпив за Росією завоювання в Новоросії. 
Можливо, уже тоді підкорювач Хаджибею замислив заснування тут в най-
ближчому майбутньому свого улюбленого дітища – Одеси?...

…Після закінчення воєнних дій Йосип де Рібас відразу ж активно роз-
починає мирну діяльність і стає керівником будівництва декількох фортець. 
Навесні 1794 року, коли визначилась потреба в портові для стоянки Чорно-
морського гребного флоту, імператриця доручає Рибасу створити комісію для 
визначення місця його будування. Імператриця схвалює місце будівництва 
порту, яке запропонувала комісія (читай: де Рібас) і затверджує розроблений 
його однодумцем де Воланом план одночасного (!) зведення порту і міста. І 
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це при запеклій протидії командувача Чорноморським флотом віце-адмірала 
Мордвінова! Ось коли наступає справжня зіркова година цієї напрочуд енер-
гійної людини – де Рібас призначається Головним будівничим Хаджибею і 
нового порту! 

І тут нашого героя супроводжує удача: його всіляко підтримує генерал-
губернатор Таврійський, Катеринославський і Вознесенський, генерал-
фельдцейхмейстер граф Платон Олександрович Зубов. У дуже слушну годину 
Рібас отримує від нього листа: «…ставлю вас в известность, что построение 
сего порта препоручено мне. Для исполнения этого замысла вам выделяются 
необходимые суммы и материалы. На вас возлагается вместо генерал-аншефа 
Суворова надзор за крепостными работами… в Одессе…». Платон Олексан-
дрович має на увазі доленосний для Одеси Рескрипт Катерини від 27 травня 
1794 року, згідно з яким Рібасу були надані виняткові повноваження для осво-
єння місцевості. Легко зрозуміти радість Рібаса, який отримав такого листа. 
Зубов дуже влучно оцінив ситуацію: Суворова цікавили лише будівництво 
фортеці; на зведенні головного порту в Очакові (а не в Хаджибеї!) категорично 
наполягав командувач Чорноморським флотом М.С. Мордвінов; боровся за 
Кінбурн (знову ж – на шкоду майбутньої Одеси) колись всемогутній Г.О. По-
тьомкін. І лише Платон Зубов, єдиний із вельмож, який, до речі, замінив По-
тьомкіна, підтримав (і не просто підтримав – відстояв!) думку на корить Оде-
си, підкріплену обґрунтуванням де Рібаса і де Волана. На честь Платона Зу-
бова вдячні одесити назвали один з молів Одеського порту Платонівським…

Платон	Андрійович	Зубов Одеса	сьогодні.	Перед	маяком	–

Платонівський	мол
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Великим щастям для міста, що зароджувалось, і, звичайно, для Рібаса, 
став його ідейний і творчий союз з досвідченим и талановитим голландським 
інженером, активним учасником недавньої кампанії Францем де Воланом. 
Фортецю почали зводити наприкінці липня 1793 року. Вона була необхідна 
для захисту «нещодавно здобутої області» і розташовувалась над сучасною 
Карантинною гаванню порту. 

Певна річ, фортеця і солдати були потрібні, але що робити з будуванням 
самого міста? Хто в ньому буде жити – адже на початку 1794 року, згідно з 
даними, що збереглися, в Хаджибеї було всього 10 подвір’їв, в них «жителей 
разного звания мужеска пола душ 22 и женска пола душ 8?» Ці подвір’я були 
розкидані по пустельному степу навкруги руїн турецького Хаджибейського 
замку, що похмуро височів понад Воєнною лощиною і узбережним крутоя-
ром. Та все ж де Рібас був завзятим прихильником якомога швидшого збу-
дування порту і міста. Можна бачити, що згідно з першим переписом насе-
лення, проведеним ним у жовтні-грудні 1795 року (через півтори роки після 
підписання імператорського Рескрипту, в якому йшлося про таке: «Уважая 
выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженной с оным 
пользы, признали Мы нужным устроить там военную гавань купно с купечес-
кою пристанью…»), – уже тоді в місті крім дворян, військових та чиновників 
мешкало 2360 душ обох статей. До речі, у 1796 році титул першого будівника 
Одеси звучав так: «Віце-адмірал, командувач Чорноморським гребним фло-
том, над будуванням міста Одеси і порту головний начальник, Чорноморсько-
го гренадерського корпусу шеф, кавалер орденів Св. Олександра Невського, 
Св. Георгія, Св. Володимира 2-го ступеню та державного ордену Св. Іоанна 
Єрусалимського». 

Де Рібас засновує «Енциклопедію будування міста», яка розпочала вида-
вати «відкриті листки» на довічне володіння земельними ділянками. Де Рі-
бас вирішив особисто показати приклад і взяв собі дві ділянки у Військовому 
«форштадті» в районі вулиці Польської й одразу ж почав їх забудовування. 
Разом з ним взяли ділянки князь Григорій Семенович Волконський, а також 
усі чиновники. Проте місцеве населення, незважаючи на численні приві-
леї, поки що лише придивлялося до нововведень і не показувало особливої 
активності. 

Невтомний на вигадки та їх здійснення де Рібас вирішує заселити Оде-
су греками і албанцями, що брали участь в останній війні з турками на боці 
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російських військ, з наданням їм усіляких привілеїв. У листопаді 1795 року з 
греків та албанців було створено дивізіон, що складався з 300 солдатів, необ-
хідної кількості офіцерів та інших чинів. 

Аж ось наступає 6 листопада 1796 року – день смерті 67-річної імператриці 
Катерини, а тому, скажемо відверто, чорний день для Одеси: Павло, що всту-
пив на царський престол, однаково ненавидів як покійну імператрицю, так 
і плоди її діяльності, відразу ж наслав зливу нещасть на наше місто, що саме 
народжувалося в муках. Він слушно вважав його улюбленим дітищем матін-
ки, яку він так ненавидів. 

По-перше, було відправлено у відставку «рятівну паличку» Одеси гра-
фа Платона Олександровича Зубова – улюбленця Катерини. По-друге, уже 
12˙грудня вийшов Наказ Павла, що забороняв самовільний перехід поселян 
з одного місця на інше, а також встановлював штрафи за надання притулку 
утікачам. Згадаймо про гостру нестачу населення в Одесі і зрозуміємо: у той 
час це був надзвичайно відчутний удар для нашого міста. По-третє, Наказом 
імператора від 26 грудня було звелено скасувати Вознесенську комісію зве-
дення південних фортець і Одеського порту, а також призупинити усі роботи, 
які було доручено відомству військового губернатора. 

10 січня 1979 року черга дійшла і до самого Йосипа Михайловича де Ріба-
са. Його було усунено з посади й відкликано до Петербурга, так само як і його 
вірного помічника і соратника інженера-полковника Франца Павловича де 
Волана, автора геніального плану будівництва порту й міста. Тільки-но де 
Рібас виїхав з Одеси, було розпущено «Експедицію будування міста й порту 
Одеси». Так само як і де Рібаса, де Волана відразу ж після смерті імператри-
ці було усунено з усіх посад. А втім, чи то Павло схаменувся, чи то розумні 
люди підказали новоспеченому правителю, що не можна розкидати таких 
цінних спеціалістів, в усякому разі, як пише одеський дослідник Олег Губарь, 
«кар’єра видатного інженера-будівника і державного діяча вельми успішно 
продовжилась». Франц Павлович де Волан помер 30 листопада 1818 року в 
Санкт-Петербурзі, де його поховали на Волковому кладовищі. 

…Отже, усунений з посади, де Рібас у січні 1797 року приїжджає до сто-
лиці. Починається петербурзький період життя та діяльності нашого героя – 
час, сповнений найнебезпечнішого збігу рокових обставин та захоплюючих 
дух інтриг…

Вороги де Рібаса явно поквапились з прогнозами: всупереч очікуваному, 
по прибутті до Петербургу де Рібас був прийнятий Павлом і після аудієнції 
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відправляється до Колегії Адміралтейства, членом якої він стає. За рік він 
отримує високе звання генерал-крігс-комісара і призначається директором 
Лісового департаменту. Слід згадати важливе завдання, яке трохи пізніше Рі-
бас отримав від імператора і блискуче виконав його: він особисто займається 
реконструкцією Кронштадту і його укріплень. Своїм зовнішнім виглядом, що 
зберігся до середини ХХ століття, це місто багато чим завдячує де Рібасу. Тому 
небезпідставно нашого героя вважають засновником не лише Одеси…

Трохи згодом Рібас допускається до щоденних ранкових докладів імпера-
тору у справах Колегії Адміралтейства. Більше того, Височайшим Наказом де 
Рібас нагороджується другим орденом Св. Іоанна Єрусалимського. Врешті, 8 
травня 1799 року Рібаса і зовсім підвищується до повного адмірала!... 

Піднесений духом Одеський магістрат зважується на хитрий хід – до Пе-
тербургу відправляється унтер-офіцер колишнього грецького дивізіону Ге-
оргій Раксоматі з трьома тисячами добірних апельсинів («помаранчів») для 
імператорського столу. Дар було з прихильністю прийнято. Більше того, не-
забаром Одеський магістрат отримує настільки необхідні місту 250 тисяч ру-
блів, що він їх марно просив у Павла раніше. І хоча гроші ці було отримано 
не дарма, а у вигляді позики на 14 років, ділова Одеса тріумфувала: ніколи 
до того до фонду міста не поступала така значна сума! Цій події присвячена 
встановлена в наш час скульптурна композиція (нею можна помилуватися на 
бульварі Жванецького), яку одесити влучно охрестили «пам’ятником Хаба-
ру». А де Рібас так до кінця свого життя і залишиться в С.-Петербурзі. 

… Рібас розуміє, що кермо держави знаходиться в руках людини, яка у на-
паді гніву спроможна на цілком непередбачуваний вчинок. Ця думка штовхає 
де Рібаса на вирішальний крок: він стає організатором двірської змови. Рібас 
визначає коло людей, яким він може довіритися у цій смертельно небезпеч-
ній грі. Його вибір упав на давніх друзів – англійського посла в Росії Уайт-
форта (не дарма Павло завжди почував несамовиту ненависть до англійців!) і 
графа Микиту Івановича Паніна. Трохи згодом змовники запросили й графа 
фон дер Палена, генерала від кавалерії, що до цього більше трьох років слу-
жив військовим губернатором Санкт-Петербурга. 

… 12 листопада за Наказом Павла Рібас стає помічником віце-президента 
Колегії Адміралтейства. Фактично, це було призначення на пост віце-
президента, оскільки І.Л. Голеніщев-Кутузов, що перебував на цій посаді, 
довго й тяжко хворів. Відтоді, приходячи до імператора, як це передбачає 
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нова посада, з доповідями про поточні справи, Рібас зачаровує Павла мане-
рами, здатністю вести розмову…

Та невблаганно наближався день виконання винесеного змовниками ви-
року над государем, яке, згідно з планом, було доручено де Рібасу. Рібас ва-
гається. «Государ обдаровує мене милостями, – у збентеженні пише він брату 
Феліксу 16 листопада. – Диявольська думка прийшла до мене вночі: Павло 
знає про змову, як і про її головного виконавця – про мене – і навмисне ода-
ряє мене, щоби дізнатися, як далеко може протягатися підлість людська…»

Замовники у тривозі: вони починають панічно боятися свого товариша, а 
тому вимагають від нього негайних дій. Де Рібас же в нерішучості продовжує 
зволікати. Ми щиросердно віримо, що вагання Рібаса – не тактичний хід ін-
тригана, а щирий потяг душі.  Раптом він захворів – так, нічого серйоз-
ного, легке нездужання. Треба лише декілька днів відсидітися біля каміну, не 
виходячи на пронизливий вітер з Фінської затоки, та попити якісь порошки, 
що їх залишив лікар, люб’язно привезений Паленом. За два дні, 2 грудня 1800 
року, Рібаса не стало серед живих: привезений до нього Паленом лікар, як 
пише біограф де Рібаса С. Положенський, «чи то випадково, чи то за таєм-
ним наказом Палена, — отруїв його». Ми впевнені: не про яку «випадковість» 
мова не йде, сталося вбивство. Пален не відходив від ліжка вмираючого до 
його останнього подиху, боячись викривального марення в агонії: військовий 
губернатор столиці, він, у випадку розкриття змови, ризикував не кар’єрою – 
власним життям…

Імператор щиро тужив через наглу смерть свого нового улюбленця і на-
віть пройшов трохи зі скорботним кортежем, що прямував до Васильєвського 
острову: згідно з волею небіжчика його було поховано з усіма нагородами на 
Смоленському лютеранському кладовищі, де його прах спочиває й понині…

А жити імператору Павлу залишилось трохи більше трьох місяців, бо 
вже почав свій рух маховик диявольської машини змови, що був запуще-
ний рукою засновника Одеси, сина іспанського дворянина Дона Мігеля де 
Рібас-Бухонса.

Одесити завжди шанували ім’я головного засновника свого міста. Але 
протягом довгих років радянського культурного лихоліття ім’я Йосипа де Рі-
баса паплюжилось офіціозними істориками і літераторами або не згадувалося 
взагалі. Проте прийшли нові часи, ніхто вже не намагається перейменува-
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ти Дерибасівську (вулиця Гімназька (Гімназична), що до того звалася ще й 
Садовою, 6 липня 1811 року отримала назву «Дерибасівська»).

А серйозні наміри перейменувати одну з найвідоміших вулиць світу ро-
билися тричі, два рази у 1920-х та 1930-х, а втретє – наприкінці 1960-х років. 
Досить серйозно можна стверджувати, що пам’ятник Рішельє зберігся тоді 
лише дивом… На початку цієї вулиці нині стоїть пам’ятник на честь першого 
будівника Одеси: спираючись на лопату (так автори хотіли підкреслити його 
причетність до будування), Рібас з гордістю дивиться на справу рук своїх. І 
хоча ми певні, що, побачивши себе з лопатою в руках, адмірал би вельми зве-
селився, тому що нічого іншого, крім шпаги та келиха іспанський дворянин 
в руках не тримав, – факт незаперечний: наш герой вийшов з небуття, що 
тривало три чверті століття. І факт цей щиро втішає.

Навесні 1989 року могилу де Рібаса було по-варварському сплюндровано: 
грабіжники сподівалися знайти в ній чималий скарб, вони гадали, що чис-
ленні ордени з діамантами, оздоблені золотом (один лише орден Андрія Пер-
возванного, усипаний діамантами, – це цілий статок), так само як і золота 
шпага у діамантах за керування під час взяття Ізмаїлу, знаходяться біля небіж-
чика. На превеликий жаль, не знали підлі грабіжники, що ритуальна формула 
почесного захоронення офіцерів Російської армії при всіх нагородах означає 
лиш те, що ці нагороди лише супроводжували покійного під час поховальної 
церемонії. Їх несли за труною у жалобній процесії. Вони ніколи не вкладали-
ся до могили разом з покійним, а здавалися державі. Їхня грошова вартість 
сплачувалась родині померлого. 

Рекомендована література:
Герцог	 де	 Ришелье. Градоначальник Одессы. Очерки.— Одесса: «Оптимум», 
2003
Дерибас	Александр. Старая Одесса. Очерки.— Одесса: «Оптимум», 2002
Дерибас	Людвиг.	Из пришлого Одессы. Очерки.— Одесса: «Оптимум», 2002
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Урок 4.

Одеса за часів Рішельє.
Арман	де	Віньєро	дю	Плессі	де	Рішельє	–	градоначальник	Одеси.

З-поміж безлічі нещасть, що спіткали юну Одесу за часів недовгого царю-
вання імператора Павла (листопад 1796 року – березень 1801 року) вирізня-
ються дві відрадні події. 

По-перше, Височайшим Наказом Одеса отримала, нарешті, герб міста, 
освячений 1 вересня 1798 року. По-друге, зворушений «апельсиновими фрук-
тами» імператор через князя Гагаріна у січні 1800 року об’являє директору 
Одеської митниці (відкритої, до речі, на початку становлення нашого міста 
у квітні 1795 року) М.М. Кір’якову про виділення для будівництва Одеського 
порту 250 тисяч рублів у розпорядження магістрату, а також про повернення 
йому всіх будівельних матеріалів, заготовлених раніш для цих же потреб. Отці 
міста були задоволені: таких грошей магістрат Одеси ніколи досі не бачив! І 
хоча вони були позичені на 14 років, все одно «крига скресла»! Павло, крім 
того, несподівано подовжив усі пільги, подаровані одеситам Катериною, – на 
ті ж 14 років… За влучним зауваженням Д.Г. Атлас, авторки книги «Старая 
Одесса, её друзья и недруги», «Одесі, напевно, довелося б пережити немало 
випробувань, якби через три місяці з невеликим так само несподівано помер 
сам імператор Павло», – як і його батько Петро ІІІ, – в результаті двірського 
перевороту. На престол заступив Олександр І. З початком його царювання 
Одеса отримує чудові перспективи розвитку, передусім торгового, й успішно 
Ії використовує. 

Заздрісники стверджували: своїм відродженням Одеса завдячує лише мо-
лодому імператору, який вшановував діяння своєї величної бабці. Так чому ж 
це не сталося з Миколаєвом та Херсоном — такими ж дітищами Катерини? 
Однак по-справжньому розквітає саме Одеса, саме вона за декілька років стає 
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центром торгівлі всього Північного Причерномор’я і його основним портом. 
Іншої думки дотримується історик і видатний літописець Одеси В.К. Надлер, 
який вважав, що своїм бурхливим розвитком Одеса цілком завдячує Рішельє. 
Зауважимо: це чудове місто почало стрімко зростати за кілька років до приїзду 
його першого градоначальника. 

Ще у 1801 році (за два роки до його приїзду) в Одеську гавань регулярно 
заходять судна з усього Середземномор’я та придунайських країн – Марселя 
і Галаца, Неаполя і Стамбула, Пірею і Генуї, які наповнювали молодий одесь-
кий базар дивовижними фруктами, кавою, тютюном, халвою і увозили до-
дому пшеницю, рибу, ікру, м’ясо, вовну, а також чавун і прядиво. Влітку того 
ж року в Одесі відкрилися два перші банкірські торговельні будинки: Рено і 
Фурньє. За рік (також до початку «епохи Рішельє») коригується початковий 
проект Одеського порту, який до того був виконаний чудовим помічником 
де Рібаса, військовим інженером де Воланом, через необхідність терміново-
го зведення двох додаткових причалів: понад сто суден увійшли до Одеси за 
пшеницею! У зв’язку з цією «новобудовою» Одесі відстрочили до 1827 року 
виплату тих «Павловських» 250 тисяч карбованців. 

Усі ці обставини, на нашу думку, і наштовхнули молодого імператора 
Олександра І, що тільки-но вступив на престол, на думку: таке місто потребує 
розумного керівника! І направив в Одесу свого давнього знайомого опально-
го французького герцога Армана-Еммануїла де Віньєро дю Плессі де Ріше-
льє. Пройде зовсім небагато часу, і одесити називатимуть його просто «Дюк». 

Арман	Эммануэль	София-Септимани	де	Виньеро	дю	Плесси,	

граф	де	Шинон,	герцог	де	Ришельё
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А імператор знав цього молодого аристократа з часів спільної воєнної служби 
в Гатчині і повністю довіряв йому: чесність Рішельє була відома всім, хто з 
ним будь-коли стикався, як і його твердість та принциповість. Герцог Вел-
лінгтон, який добре знав цю людину, згодом скаже: «Слово герцога де Ріше-
льє варте договору»…

Призначення Рішельє одеським градоначальником було підписане Олек-
сандром у січні 1803 року (попередник Рішельє – де Рібас – називався Голо-
вним будівником Одеси, управителем Одеського порту, посада ж Рішельє уже 
називалася «Градоначальник Одеси»).

Мине два роки, і монарх підпише Наказ, згідно з яким герцог, зберігаючи 
цю посаду, стане Херсонським військовим губернатором з підпорядкуван-
ням йому Таврійської і Катеринославської губернії, а також військ Кримської 
інспекції. Еммануїлу Йосиповичу (рос. Эммануил Иосифович – так на ро-
сійський манер уже називали Рішельє) ці посади забезпечували необмежену 
владу, тому що йому підпорядковувалися магістрат, митниця, місцеві війська, 
карантин, пошта, морське відомство. 

Ця непересічна людина з незвичайною долею заслуговує на право доклад-
ної розповіді про себе. 25 вересня 1766 року у французькому портовому місті 
Бордо народився хлопчик, який трохи згодом носитиме ім’я Арман де Віньє-
ро дю Плессі де Рішельє. Цей хлопчик походив з дуже вельможного і давнього 
аристократичного роду. Досить сказати, він був прямим нащадком всемогут-
нього міністра короля Людовіка ХІІІ – знаменитого кардинала Армана-Жака 
дю-Плесі де Рішельє. 

…Арман-Еммануїл здобуває прекрасну освіту – спочатку домашню під ке-
рівництвом та невсипущим пильнуванням абата де Лабдана, потім – в Колегії 
дю-Плесі, заснованій ще самим кардиналом Рішельє. У п’ятирічному віці він 
залишається без матері, і піклуванням про нього займається його дід, відомий 
маршал, що души не чув у своєму онукові. Маршал був членом Французької 
Академії та близьким другом великого Вольтера… Почуваючи ніжну любов 
до онука, він часто повторював у колі своїх друзів: «Пригадаєте моє слово – 
це хлопчисько дістане у спадщину мої чесноти без моїх вад». Про виховання 
незвичайно кмітливого малюка дбали й дві його тітоньки — де Нестлер і де 
Растіга. У віці 93 років у 1788 році помирає уславлений маршал Рішельє. Його 
онук, Арман-Еммануїл, дістав у спадщину також і титул герцога де Фронсака. 
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У 1784 році Рішельє стає молодшим офіцером драгунського полку. 
Російсько-турецька війна, що розпочалася три роки по тому, непереборно 
вабить молодого чоловіка, та його спроби виїхати до Росії розбиваються об 
категоричну відмову короля. Молодий підпоручик-драгун завойовує при-
хильність двору своєю глибокою освіченістю, аристократичним вихованням, 
скромністю. До того ж король і його почет добре знають, що важку було б від-
шукати в королівському оточенні людину, що була би більш відданою монар-
ху. Проте бездіяльне світське життя гнітить Рішельє, а обов’язкове часте від-
відування двору (разом з титулом де Фронсака Арман-Еммануїл успадкував і 
декілька вищих двірських посад), незважаючи на чудове ставлення Людовіка, 
перетворюється для нашого героя на справжні тортури. Разом з декількома 
сміливцями, наражаючись на величезний ризик для життя, Арман-Еммануїл 
потай пробирається до Версалю, щоб попередити короля про небезпеку. Пе-
реконавшись, що він більше ніяк не може стати в нагоді Людовіку, Рішельє 
приймає єдине правильне рішення: він їде з Франції. Доля приводить вигнан-
ця у Відень, щоб познайомити й зблизити його з графом де Ланжероном і 
князем де Лінем. Молодих людей об’єднало бажання випробувати себе у роз-
жареному горнилі російсько-турецької війни. Після недовгих зборів здійсню-
ється сповнена небезпечних пригод подорож через пів-Європи в Бендери – 
саме там розташовувався в цей час штаб князя Потьомкіна. Князь задоволь-
няє прохання іноземців і посилає їх під Ізмаїл… У цьому місці кожен одесит 
повинен ще і ще раз дякувати Провидінню за доленосну зустріч людей, що 
відіграли вирішальну роль у народженні та становленні Найкращого-Міста-
на Землі. А ми не полінуємося зайвий раз згадати їхні імена: неаполітанець 
іспанського походження, генерал де Рібас; француз, підпоручик герцог де 
Рішельє; француз, полковник граф де Ланжерон; голландець, інженер де Во-
лан. Мине багато років, і в своїй «Записке о деятельности герцога Ришелье в 
России» Олександр Федорович Ланжерон, якому доведеться обійняти пост 
одеського градоначальника після Рішельє, напише: «Бажання бути чесним у 
кожному моєму слові примушує визнати – тільки наполегливості герцога Рі-
шельє – завдячує наша «трійця» приходу до штабу Потьомкіна»… 

Під Ізмаїлом його було поранено. Золота шпага і орден Св. Георгія IV сту-
пеню – перші нагороди юного Рішельє, і заслужив він їх, помножуючи славу 
Росії, – країни, якій судилося стати другою батьківщиною нащадка легендар-
ного кардинала.
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У цей час політична ситуація у Франції різко змінилася, це порушило пла-
ни герцога: оскільки монарх знову керує державою, він повинен бути поруч. 
Тепле прощання з новими друзями, і Рішельє відправляється до Парижу, щоб 
служити своєму королю. Проте старшому офіцеру королівської варти недов-
го доводиться виконувати свої обов’язки: новий виток історії – королівська 
родина тікає з Парижу, потім її заарештовують (сам Рішельє при цьому дивом 
не потрапляє за ґрати) – і Арман-Еммануїл вдруге опиняється в Росії. 

Цілком випадково, без особливої участі нових друзів, Рішельє отримує ау-
дієнцію у Катерини ІІ. Мудра імператриця, що давно мала за правило дуже 
ретельно «просівати» іноземців, які бажали наблизитися до двору, в резуль-
таті довготривалої (для такого рангу) бесіди, що тривала більше години, че-
рез що, до речі, англійський посланник повинен був чекати прийому довше, 
ніж це передбачалося протоколом, дуже прихильно поставилась до молодого 
француза. Внаслідок цього Рішельє стає вхожим у кола, близькі до Катерини, 
і, отримавши доволі високе воїнське звання за відвагу і винахідливість, що 
він їх показав під Ізмаїлом, починає воїнську службу в Гатчині. Тут і відбу-
лося його знайомство, що згодом переросло в дружбу, з онуком імператри-
ці – Олександром. Молоді люди тоді й припустити не могли, що один з них 
стане великим Визволителем Європи і затьмарить славнозвісних монархів, а 
другий… Та про все по черзі…

Обставини складаються таким чином, що, отримавши Височайший до-
звіл, Рішельє на якийсь час від’їжджає до Франції, повертається в Росію, знову 
від’їжджає (цього разу у Відень)… Коротко кажучи, четвертий приїзд герцога 
в Росію уже безпосередньо пов’язаний із сходженням на престол Олексан-
дра І – після недовгого царювання імператора Павла, що закінчилось досить 
сумно. Згодом Рішельє згадував, що був вкрай уражений тим, як просто, з 
розкритими обіймами зустрів Олександр свого приятеля. Перший вечір був 
цілком присвячений спогадам про гатчинську службу, де і опальному фран-
цузу, і молодому наступнику престолу однаково діставалося від навіженого 
шанувальника муштри імператора Павла. Розпитавши Рішельє про стан його 
справ, Олександр починає активне листування з Першим Консулом Напо-
леоном Бонапартом і клопочеться про повернення герцогу громадянських 
прав, а разом з ними – й конфіскованого майна. У лютому 1802 року високі 
сторони переговорів дійшли згоди (можливо, так сучасною дипломатичною 
мовою можна виразити згоду Наполеона) і, щиро подякувавши російському 
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імператору за підтримку, наш герой з тріумфом в’їжджає до Парижу, де його 
бурхливим захопленням зустрічає столична аристократія. Він сповідався 
більше ніколи не покидати Францію. Та де там: в останню мить Бонапарт за-
жадав від Рішельє дотриматися «невеличкої формальності» при отриманні 
того, що було відібрано раніше, – присягнути на вірність Республіці. Люди-
на Честі, послідовний рояліст, Рішельє, не вагаючись ані хвилини, відхиляє 
негідну себе угоду, в результаті – п’ята (остання) подорож до Росії. Рішельє 
повертається в Росію, отримує звання генерал-лейтенанта і орден Св. Воло-
димира 2-го ступеню і дає свою згоду на службу в Росії, куди прибуває 9 бе-
резня 1803 року. Поселяється прибулий градоначальник у невеликому буди-
ночку, що складався з п’яти кімнат, там, де сьогодні перехрещуються вулиці 
Рішельєвська і Ланжеронівська. Будинок цей править йому і за помешкання, 
і за «офіс». Справді, згідно із спогадами графа Рошешуара, який жив разом з 
Рішельє, у будинку Дюка мешкало ще 14 душ: 3 секретарі, іноземні консули, 
солдати, купці, а також його старий учитель абат де Лабдан. 

Зберігся опис Одеси 1803 року. «До цього року Одеса була схожою на біль-
шість наших повітових міст, що тільки назвою відрізнялися від сіл, – писав 
К. Березин в альманасі «Живописная Россия». – Декілька благеньких будин-
ків, напівзруйновані казарми і мол нинішньої Платонівської пристані – ось 
і все, що являлося тоді очам мандрівника, який відвідував місця Хаджибей-
ського замку». Те саме пише і друг Рішельє, негоціант Шарль Сікар: «… всю-
ди, на 40 льє навкруги, немає жодного клаптика обробленої землі, майже жод-
ної криниці, гостра нестача питної води, майже повна відсутність дерева для 
опалення і будівництва. Будиночки в місті мають надзвичайно жалюгідний 
вигляд… а міські прибутки ніяк не відповідають видаткам… портове устатку-
вання не відповідає вимогам, а будинки потопають у бруді». Саме такою при-
йняв Рішельє Одесу в своє управління. Невсипущими трудами його та його 
наступників вона стане в недалекому майбутньому «Південною Пальмірою», 
«Перлиною біля моря», «Першою Південною Красунею» і, звичайно ж, «Пів-
денною Столицею». 

На березень 1803 року, місто Одеса з населенням у 8500 жителів. Уже на 
другий день після свого приїзду Рішельє проводить прискіпливіший огляд 
довірених йому володінь. Вийшов наказ керівникам усіх відомств надати де-
тальні фінансові звіти, які Рішельє ретельно вивчив і одразу ж прийняв необ-
хідні рішення. Перше з них стосувалось… ліквідації ломбарду. «Якого такого 
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ломбарду у південній дикуватій глибинці на світанку ХІХ століття?» – здиву-
єтесь ви, і ми з цього приводу розповімо вам одну кумедну історію, для чого 
дозволимо собі повернутися на декілька років у минуле – на кінець XVIII 
століття.

Пам’ятаєте, Павло виділив на будування Одеси величезну суму грошей – 
250 000 рублів? Після того, як вщухли перші радощі, одеситам стало зрозумі-
ло: попри все завзяття будівників такі гроші швидко не витратиш. Виходило, 
що значна сума повинна була досить довго лежати мертвим капіталом… Так, 
звичайно, але тільки не в Одесі! Терміново утворюється Особливий комітет на 
чолі з головним скарбничим полковником Чехненко (члени комітету, зазви-
чай, крупні одеські негоціанти), який приймає безпрецедентне рішення: не-
використані кошти віддавати під заставу одеситам, що їх потребували, тобто 
здійснювати ломбардні операції. Ніяких законних підстав вони, певна річ, не 
мали, але, бачачи користь від нелегального «ломбарду», президент Комерцій-
ної колегії князь Гагарін дивився на його заснування, що називається крізь 
пальці. А клієнтами ломбарду (вірогідно, першого в Росії) стали дуже шано-
вані громадяни Одеси, і одним з перших був брат засновника Одеси Фелікс де 
Рібас. Ось саме з ліквідації одеського «ломбарду» і розпочав свою діяльність 
в Одесі Рішельє, розуміючи, що, незважаючи на всю явну користь від ньо-
го, навряд чи удасться уникнути чисельних фінансових порушень. Ні висо-
ка посада, ні титул герцога не заважали Рішельє постійно знаходитись серед 
простого люду, бути в самому епіцентрі подій. Мине зовсім небагато часу, і 
вже ніхто не здивується, побачивши його то в лавці, то в школі, то на засі-
дання суду, а вже на засіданнях магістрату він був присутнім завжди. Доступ-
ність і демократичність Рішельє вражали людей. Відомий одеський негоціант 
Шарль Сікар писав: «Його часто бачили на вулиці з селянами і людьми ниж-
чих класів; він розмовляв з ними про їхній стан, давав їм поради і допомогу». 

Тему ніби продовжує збірка «Прошлое и настоящее Одессы»: «В Оде-
сі жили представники різних національностей і віросповідань. Крім росіян 
тут були греки, італійці, французи, арнаути (албанці), болгари; жили в Оде-
сі православні, католики, лютерани, євреї. Для герцога вони всі були рів-
ні; на кожного обивателя він дивився як на людину і обходився з ними по-
людськи… Одного лише вимагав Рішельє від обивателів: щоб вони були добрі 
громадяни і чесні люди… справно відбували державі й місту свої повинності». 
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Дружелюбний і привітний в особистому спілкуванні, Рішельє, при цьому, 
уникав панібратства і не любив поділяти людей на друзів і ворогів. 

«Ця приязна, спокійна і скромна людина, – пише один з найкращих істо-
риків Одеси професор Патрісія Герлигі (США), – був близьким до іноземних 
жителів, так само, як і до самих росіян. Подейкували, що ногайські татари 
любили його і вважали своїм батьком. Він вирішив проблему їхнього розсе-
лення в постійних общинах. Для цього в кожному з їхніх таборів він збудував 
мечеть й будинок для мулли та його родини. Євреї також шанували Дюка, як і 
його пам’ять… Один з французьких істориків характеризував його правління 
в Одесі як «просвітницький деспотизм» або «диктатуру честі». 

Співзвучна з цими висловлюваннями наведена у нарисі І. Классена «Ис-
тория русского Чикаго, или забытые уроки старого администратора» цитата 
із збірки статей «Из прошлого Одессы» (упорядник – Л.М. Дерібас), що вий-
шов у 1894 році. У ній – враження мандрівника, який відвідав Одесу в 1813 
році: «Увесь час до обіду, під час трапези і після неї приходили різні люди ви-
щого і простого класу, у справах і без справи – і всіх він приймав приязно й 
терпляче, хоча, очевидно, втомленість охоплювала його».

Чітко розуміючи, що Одесі конче потрібна добра гавань, герцог починає 
реконструкцію дотеперішніх портових споруд для збільшення їхньої пропус-
кної спроможності. Ф. де Сен-Прі напише згодом про цей час: «З 900 торго-
вельних судів, що борознили Чорне море, більше 500 кидало якорі в Одесько-
му порту, що тільки-но з’явився на світ…» 

Було звернуто увагу на розвиток тваринництва, вперше в краї з’явилися 
виноробні підприємства. Одеса починає швидко забудовуватись новими гар-
ними будинками. Архітектура кожного будинку узгоджувалась безпосередньо 
з Рішельє. Споруджується перший театр, перша міська лікарня, собор, като-
лицька церква, починається будівництво конче необхідного місту карантину. 
Стрімко розвивається торгівля пшеницею – у 1804 році з Одеси відпливли 449 
суден з цим дорогоцінним вантажем (порівняймо: у 1802 році їх було трохи 
більше 100) на суму 3367500 рублів. При цьому чистий дохід одеських купців 
склав майже 80%! 

Чергова війна з Туреччиною, що розпочалася в 1806 році, примушує Ріше-
льє на якийсь час залишити Одесу. З гідною подиву винахідливістю він, керу-
ючи дивізією, безкровно підкорює Акерман, а трохи згодом входить в Кілію…
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У 1808 році Одесою за кордон було продано товарів на суму більше ніж 
6 млн. рублів, а транзит східних товарів в одну лише Францію досяг 11 млн. 
рублів; чистий же дохід Одеси склав 2 млн. рублів. Не можна не відзначи-
ти головного правила, що його постійно дотримувався Рішельє у стосунках 
з одеськими підприємцями: не займатися дріб’язковою опікою, не чинити 
перешкод в їхній діяльності. «Не будемо занадто регулювати», – полюбляв 
повторювати цей мудрий чоловік. 

Швидко зростає і населення Одеси, при чому завдяки зусиллям градона-
чальника стрімко збільшується кількість майстрових, серед яких переважа-
ють німці. У результаті, одна з одеських вулиць виявилася заселеною самими 
лише ремісниками, і її було названо, звісно, Ремісницькою (нині – вулиця 
Осипова). У 1812 році в місті мешкає вже понад 20 тисяч жителів. Одеса не 
лише будується – вона упорядковується, прикрашається і поступово набу-
ває вигляду європейського міста. Як слушно зауважує Олег Губар, «…протя-
гом перших десятиліть ХІХ століття місто набуло вигляду типологічного се-
редземноморського порту з усією його традиційною атрибутикою: довгими 
багатоколонними торгівельними рядами, які імітували громадські центри 
античних міст, невеличкими двоповерховими житловими будинками з нео-
дмінними внутрішніми двориками, розкішним театром, що розташувався на 
узвишші і стилізований під античний храм, турецькими кав’ярнями, грець-
кими ресторанчиками, французькими кондитерськими, італійськими ви-
нними підвалами і т.п.».

Величезну увагу герцог приділяє озелененню міста. Тому цілком зрозумілі 
теплі стосунки, що встановилися між ним та молодшим братом Йосипа де 
Рібаса – Феліксом, який подарував місту чудовий власний сад. Згодом багато 
хто з одеситів забув про цю деталь і помилково, проте щиро гадав, що міський 
сад заклав «сам» Йосип – такою великою була їхня любов до засновника сво-
го міста. І сад часто називали «садом адмірала де Рібаса». 

Фелікса де Рібаса цього гідного, усіма шанованого громадянина, найак-
тивнішого учасника ліквідації наслідків чумної епідемії, з відповідною поша-
ною поховали на Першому Християнському кладовищі. Рівно за рік, у травні 
1846 року, вдова й діти Фелікса Михайловича (його вже давно називали саме 
так – на російський манер) встановили на його могилі прекрасний пам’ятник 
з білого італійського мармуру… Запропонувати гостям Одеси відвідати цю мо-
гилу ми не зможемо, тому що давно вже немає ні пам’ятника, ні могили, ні 
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самого кладовища: у незабутніх 20—30-х роках ХХ століття наділені владою 
переписувачі історії по-варварськи стерли з лиця землі не лише 1-е Христи-
янське, але й Іудейське, Магометанське і Караїмське кладовища. Вочевидь, 
щоб нікого не образити. А називалась же ця територія так урочисто: «Перший 
Пантеон Одеси»… А скільки видатних людей тут було поховано… Ось лише 
деякі з них: 

—˙керуючий обороною Одеси під час Кримської війни, нагороджений Го-
сударем за особисту мужність, генерал від артилерії граф Д. Остеп-Сакен;
—˙поет і офіцер Лев Пушкін, брат великого поета;
—˙декабристи П. Пущин та А. Вегелін; 
—˙відомий громадський діяч, онук останнього гетьмана України граф 
П. Розумовський;
—˙капітан 2-го рангу П. Щоголєв – батько героя оборони Одеси 1854 року 
прапорщика О. Щоголєва; 
—˙зірка світового екрану, неперевершена Віра Холодна; 
—˙археолог І. Бларамберг – засновник археологічного музею; 
—˙лікар Е. Андрєєвський – засновник на Куяльницькому лимані першої у 
світі грязелікарні; 
—˙видатні учасники Вітчизняної війни 1812 року, заслужені генерали 
О. Строганов, М. Камєнський, І. Сабанєєв, О. Лідерс;
—˙історик А. Скальковський – «Геродот Новоросійського краю»;
—˙легендарний керуючий обороною Шипкінського перевалу генерал 
Ф. Радецький – національний герой Болгарії і Росії; 
—˙безстрашний генерал від кавалерії А. Мартинов – учасник російсько-
турецької війни; 
—˙одеський градоначальник генерал-лейтенант А. Григор’єв, активний 
противник чорносотенців… 

А всього лежать там останки понад 20 тисяч жителів міста – наших 
пращурів.

 Повернімося до діяльності Рішельє. Його основне завдання як губер-
натора було сформульоване в імператорському мандаті: «шукати шляхи для 
збільшення населення шляхом найбільшого заступництва та надання приві-
леїв іноземцям». Усі повсякденні питання життя міста вирішував заснований 
герцогом міський комітет, до складу якого входили комендант, карантинний 
та митний інспектори, міський голова ті два виборних жителі міста. 
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Неабиякими успіхами відзначене й культурне життя Одеси: у збудованому 
театрі постійно йдуть спектаклі, і Рішельє особисто слідкує за відновленням 
репертуару; відкрито «нижні» та «середні» відділення Комерційної гімназії; 
для дворян відкривається Благородний інститут, що має також жіноче відді-
лення. Згодом читаюча публіка (а в Одесі вона стає дедалі більшою) матиме 
можливість скористатися розкішною особистою бібліотекою Рішельє, яку 
герцог надішле в Одесу з далекої Франції для відкриття ліцею, названого його 
іменем. Разом з бібліотекою ліцей також отримає 13000 франків на її онов-
лення – більших грошей у Рішельє не було…

Отже, місто зводиться, гарнішає, багатшає, росте його популярність в Єв-
ропі, а недруги Одеси не можуть спокійно спостерігати, як, всупереч їхнім 
прогнозам, місто зростає та стає дедалі гарнішим. Вони перенесли, як пише 
Д.Г. Атлас, «…свою ненависть до засновника Одеси на засноване ним місто». 
Вони почали боротися за захист національних інтересів «корінного населен-
ня» Одеси, яке пригнічується «зайшлими іноземцями». Дорофея Генріхівна 
наводить у своїй книзі «Старая Одесса, её друзья и недруги» цитату з листа 
анонімного автора, опублікованого в «Санкт-Петербургских Коммерческих 
ведомостях» у 1804 році. Нібито віддаючи належне успіхам Одеси, що вона 
досягла їх за такий короткий час, ура-патріот лицемірно зітхає: «Якби було 
дозволено ще чогось побажати Одесі, то я би побажав: 1) щоб побільше людей 
руських оточили це джерело багатства, 2) щоб звання іноземного гостя перет-
ворювало іноземців у підданство… А втім, потрібен час. Оранжерейні плоди 
не можна порівнювати з тими, що ростуть на чистому повітрі». Ось такий «до-
брозичливий» лист, де Одеса – «оранжерейний плід»…

По-особливому яскраво та злостиво свою недоброзичливість та нетерпи-
мість щодо засновників Одеси, та й до самого існування міста трохи згодом 
виразить Ф.Ф. Вігель – відомий мемуарист, що служив канцелярії графа Во-
ронцова. У «Записке о Керчи», що була опублікована в 1827 році, він пише, 
що «пронозливий італієць» (??? – А.Г.) де Рібас мав один єдиний успіх – взяв 
турецьку «фортечку» Хаджибей, на місце якої почав будувати нове місто на 
противагу уже збудованим російським містам Миколаєву та Херсону – і лише 
для того, щоб досадити одвічно російському графу Мордвінову – справжньо-
му засновнику Миколаєва». Одеса ж, гадає Вігель, несправедливо отримала 
пільги ті необхідні кошти за рахунок «ображених» Очакова і Керчі, на які 
«природа сама указувала тоді». А де Рібас, незважаючи на все свою проноз-
ливість, населення зумів зібрати лише «…тисячі півтори, і все майже самих 
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тільки волоцюг» (як прикро за корінних одеситів: не дуже престижне у нас, 
виявляється, походження!).

«Розправившись» у такий спосіб з адміралом де Рібасом, Вігель береться 
за Рішельє. Він не може не визнати величезних заслуг герцога у становленні 
Одеси, проте йому неприємно й підозріло французьке походження градона-
чальника. «Свій своєму мимоволі друг, – каже Вігель, – і французи в Одесі 
користувалися особливим заступництвом і надзвичайно там підтримували-
ся…». Між іншим, це одне з не багатьох місць «Записки…», де Вігель гово-
рить… правду. Дивіться, що писав Рішельє Талейрану ще в 1803 році: «При-
значений мені пост на Чорному морі, вірогідно, дозволить мені здійснювати 
деякі послуги моїй країні…». Іншими словами, герцог і не думав приховувати 
бажання допомогти своїй батьківщині – не на шкоду, а на користь Одесі.

1812 рік виявився одним з найтрагічніших в історії нашого міста. Спочат-
ку – навала Наполеону на Росію. Рішельє 28 червня звертається до жителів 
міста із запальною промовою, закликаючи їх до гідного опору загарбникам. 
Не гаячи часу, він жертвує на цю благородну справу усі свої збереження – 40 
тисяч рублів. Почалися масові пожертвування, одна тільки грецька громада 
зібрала 100 тисяч рублів, і всього Одесою було пожертвувано близько 2 млн. 
рублів, не кажучи вже про велику кількість коней та харчів. Крім того, було 
сформовано народне ополчення, очолити яке вирішив сам Рішельє. 

Проте, події, що настали потому, відсунули на другий план навіть воєнні 
дії: в Одесі, як і в усьому Новоросійському краї, спалахнула страшна епідемія 
чумі. Герцог змінює свої плани: він залишається в Одесі, щоб очолити бороть-
бу з цим лихом. На жаль, незважаючи на те, що перші хворі на чуму виявили-
ся ще в кінці липня (у народі цю хворобу називали «гнилою гарячкою»), пра-
вильний діагноз було поставлено зібраною герцогом кваліфікованою комісію 
лише місяць потому. До цього померли семеро людей – артистів італійської 
театральної групи. Хвиля епідемії зростала – до середини листопада померло 
1720 людей. Чума охопила всі райони Новоросії – аж до Кубані. 

У цих екстремальних умовах особливо яскраво проявилися найкращі 
якості Дюка. Усю свою полум’яну енергію, невичерпну працьовитість (ніхто 
не міг сказати, коли він спав у той час), всю свою волю й організаторський 
талант він спрямував на боротьбу зі страшенною хворобою. Головна міра – 
введення загального карантину. Було заборонено будь-які пересування по 
місту без спеціальних пропусків, місто було поділено на ділянки, стан в яких 
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строго контролювався й доповідався Рішельє. Цьому дуже заважала цілко-
вита санітарна безграмотність найбідніших верств населення – люди не до-
тримувалися елементарних запобіжних заходів, знаходилися біля небіжчиків, 
користувалися речами, що їм належали.

Поведінку герцога можна охарактеризувати тільки як подвижницьку. 
У супроводі абата й іспанського консулу – людей так само відважних – він 
з’являвся в найнебезпечніших місцях, особисто брав участь в локалізації най-
більш заражених ділянок. Незважаючи на нарікання населення, безжально 
спалювалися чумні будинки разом з усім скарбом. Особливо небезпечні були 
Карантинний та Воєнний узвози. Саме тут проводив майже весь свій час гра-
доначальник, не знаючи ні сну, ні відпочинку. 

По вулицях їздили візки, пофарбовані у три кольори (винахід герцогу): білі 
(для тих, хто захворів напередодні), червоні (для «зачумлених»), чорні (для 
покійних). І чумний мор став потроху відступати під тиском самовідданих 
людей. Обережний Рішельє тільки 7 січня 1813 року оголосив про скасування 
карантину, а 16 лютого Одесу знову було оголошено «благополучним містом». 

Наслідки епідемії виявилися скорботними: багато районів міста, особли-
во там, де жила біднота, було практично зруйновано. Загинуло багато людей. 
За даними доктора Греббе, одного з не багатьох лікарів, що залишилися жи-
вими після боротьби з хворобою, в Одесі від чуми померло 2656 осіб (понад 
10% всього населення міста), при цьому одужали 675 людей. Найголовніше 
полягало в тому, що чуму вдалося локалізувати в місці спалаху і не дати їй 
розповзтися по всій державі. «Не лише Одеса, але й вся Росія повинні вважа-
ти Рішельє рятівником від страшних нещасть», – сказано в альманасі «Век». 
Не можна не погодитися з такими справедливими словами. Відрадно, що і 
це страшне випробування не змогло надовго зупинити бурхливий розвиток 
Одеси. Мине зовсім небагато часу, і знову оживе Одеський порт – могутня 
живильна артерія півдня Росії. Місто поступово повертається до нормального 
життя. І тільки Чумна гора («Чумкою» вона зветься одеситами і донині) до 
цих пір нагадує про ті трагічні шість місяців далекого 1812 року…

Та минає 11 років правління Одесою герцогом Рішельє, і приходить день 
прощання одеситів з Дюком, що їм так полюбився та став «своїм»: на нашого 
героя чекають нові державні важливі справи. Перед від’їздом, підводячи під-
сумок своїй діяльності у нещодавно абсолютно чужому, а зараз найближчому 
йому місті, ця надзвичайно скромна людина в доповіді імператору не може 
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втриматися від сповнених неприхованих гордощів слів: «У сьогоднішній день 
її населення сягає 35000 осіб, протягом 10 років воно збільшилося у 5 разів. 
Кількість будинків у місті становить нині 2600; постійно зводяться нові спо-
руди, що змагаються одна з одною у міцності й красі… Близько 25 млн. (з 
загальної суми 45 млн. торговельного обігу всіх портів Чорноморського й 
Азовського морів) припадає на долю Одеси. Митні збори, що приносили ро-
ків 15 тому декілька тисяч рублів прибутку, дають тепер щорічно казні 2 млн. 
Кількість оброблюваної землі, маса капіталів та прибутків зростає щороку у 
величезній пропорції, і все це дивовижне відродження здійснюється саме по 
собі, не завдаючи казні жодних витрат. Я не говорю тут про деякі полегшення 
і пільги, які не коштували уряду ані копійки… Коли я приїхав до Одеси в 1803 
році, я змушений був витратити шість тижнів, щоб здобути дюжину найпро-
стіших стільців і врешті-решт мусив виписати їх з Херсону, а в 1813 році з Оде-
си було вивезено до Константинополю меблів на 60000 карбованців, що були 
зроблені не гірше за ті, що виготовляють у Москві або Петербурзі…»

Отже, 27 серпня 1814 року Одеса прощається зі своїм першим градона-
чальником, що залишив підлеглу йому величезну територію з невеличким че-
моданчиком, куди умістились парадний мундир та два костюми. За наказом 
Олександра І герцог Рішельє відправляється на Віденський конгрес, що від-
бувся після підписання Паризького мирного договору (30 травня 1814 року) 
у зв’язку з нападом Наполеону і реставрацією королівської влади у Франції. 
У Відні герцога гостинно зустрічає король Франції Людовік XVIII і відразу 
ж пропонує йому пост міністра закордонних справ в уряді, що саме зараз 
формувався, яке очолив відомий дипломат Шарль Моріс Талейран. Ріше-
льє і Талейран досить добре знали один одного ще з початку 90-х років XVIII 
століття. Зараз, через 12 років, Рішельє був примушений відмовити самому 
королю: за своїми високими моральними принципами він не може, він не 
хоче співпрацювати з морально нечистоплотним Талейраном. Король вкрай 
здивований цією відмовою, він просить герцога ще раз обміркувати цю про-
позицію і не від’їжджати, допоки вони знову не зустрінуться, тому що йому 
дуже шкода втрачати самовіддано вірну королівській династії розумну ви-
сокоосвічену людину, до того ж – особистого друга російського монарха. До 
речі, і Олександр І, зі свого боку, бажає мати «свою людину», як сказали би 
сьогодні, в найближчому оточенні Людовіка, а тому наполегливо рекомен-
дує останньому не відпускати Рішельє. Король вирішує усунути Талейрана 
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і пропонує Рішельє обійняти пост керівника уряду та міністра закордонних 
справ. Буквально за кілька днів до того герцог отримує від Талейрана вельми 
цікавого листа, фрагменти з якого наводить дослідник Р. Феденьов у роботі 
«Талейран и дюк де Ришелье». Умілий і підступний дипломат, що побачив у 
Рішельє небезпечного суперника і здогадувався про наміри короля, він пише: 
«Ви давно чужі людям і подіям у країні… Ви занадто росіянин і мало гідні но-
сити своє ім’я…». Талейран, поцілив, що називається, в «десятку»: делікатний 
Рішельє дякує Людовіка за таку люб’язну пропозицію, і… король вдруге отри-
мує відмову. Вважаючи, що «віденська епопея» для нього завершена, герцог 
негайно відправляє в Одесу листа своєму другові графу Ланжерону, в якому 
сповіщає про повернення. Та де там. З уже відомої читачу причини втруча-
ється імператор Олександр і настійно просить Рішельє прийняти пропозицію 
французького монарха. Чи треба пояснювати, чому Дюк у цьому випадку не 
зміг показати притаманну йому твердість?...

Неможливо уявити, а тим паче описати палку зустріч, що її влаштували 
парижани новому прем’єр-міністру. Скажемо лише таке: столиця Франції зу-
стрічала свого національного героя. Так	перший	градоначальник	Одеси	стає	ке-
рівником	уряду	одної	з	найзначніших	держав	планети! На цьому посту Рішельє 
перебуває два періоди: з 1815 по 1818 р.р. та з 1820 по 1821 р.р…

Цікава думка з цього приводу російського дипломата Семена Романови-
ча Воронцова (батька «нашого» Воронцова, Михайла Семеновича), яку він 
висловив після обіймання нашим героєм посади прем’єр-міністра: «В осо-
бі герцога де Рішельє Франція, нарешті, отримала те, чого не бачила більше 
століття – чесного міністра». 

А добрий дух Дюка, здається, продовжує витати понад Одесою – у цьо-
му протягом тривалого часу переконують одеситів події, які тут відбувають-
ся. По-перше, за три роки, уже за Ланжерона, в Одесі вводиться, врешті-решт 
такий жаданий режим «Порт-франко» – безмитний ввіз товарів на належ-
ним чином підготовлену значну територію Одеси, що дає новий потужний 
поштовх її подальшому розвитку. По-друге, на базі Комерційної гімназії та 
Благородного інституту відкривається не менш жаданий ліцей, що значною 
мірою вирішив проблему освіти та став прообразом майбутнього універси-
тету. Обидва ці «проекти» – здійснення мрій Рішельє, плід його невсипущих 
клопотань. Цікава деталь: про затвердження статуту ліцею герцог продовжує 
клопотатися, уже перебуваючи в Парижі на посаді прем’єр-міністра! Сльози 
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радості зблиснули на очах Рішельє, коли йому прийшло повідомлення про 
відкриття ліцею, названого на його честь Рішельєвським. Він одразу ж пише 
лист-подяку, адресований громадянам Одеси, і передає в дар ліцею особисту 
бібліотеку і 13000 франків. Та це ще не все! Отримавши офіційне повідомлен-
ня про те, що імператор побажав усі прибутки, які Дюк отримував у Росії, збе-
регти для нього довічно, Рішельє ці дуже і дуже чималі кошти також жертвує 
своєму улюбленому дітищу!... Майже за чотири роки після від’їзду Рішельє 
у Францію Одесу відвідав імператор Олександр І. Свої враження від візиту 
він висловив наступним чином: «Ми багато чули про успіхи Нашого друга 
Рішельє, але те, що постало перед очами Нашими, сповнює невимовним за-
хватом. Нехай же герцог там, в Парижі, відчує Нашу щиру подяку за труди 
свої…». За два місяці прем’єр-міністр Франції Арман-Еммануїл де Рішельє 
отримає з рук російського посланника найвищу російську нагороду – орден 
Андрія Первозванного…

Після виходу у відставку герцог приймає рішення назавжди повернутися 
в Одесу. Він упорядковує справи і сповіщає про свій намір давнього друга, 
одеського негоціанта Шарля Сікара. Рішельє просить також у царя дозволу на 
повернення і невдовзі отримує його. Він упевнений: ніщо тепер не завадить 
йому здійснити свою давню мрію. Ніщо. Крім …смерті. Герцог де Рішельє 
раптово помер в ніч проти 3 травня 1822 року від «апоплексичного удару» – 
крововиливу в мозок. Було йому лише 56 років… «Я оплакую герцога Рішельє 
як єдиного друга, що казав мені правду», – так сказав Олександр І, отримав-
ши звістку про його смерть…

За дивним збігом обставин, граф де Ланжерон, який отримав Височайший 
дозвіл на вихід у відставку з поста керівника Новоросійським краєм через 
хворобу, виступав з прощальною промовою перед міським комітетом, коли на 
стіл йому поклали депешу, що сповіщала про смерть його друга та однодумця. 
Припинивши виступ, граф із слізьми на очах прочитав це скорботне повідо-
млення вголос, віддавши належне передчасно померлому видатному діячеві, 
і запропонував спорудити в Одесі пам’ятник, як він сказав, «…гідний цього 
рідкісного друга людства»…

З глибокою скорботою сприйнявши звістку про смерть Дюка, одесити на 
свої пожертвування замовили пам’ятник відомому петербурзькому скульпто-
ру І. Мартосу, автору монумента Мініну і Пожарському в Москві. Урочис-
те відкриття пам’ятника Рішельє відбулося у квітні 1828 року, уже за часів 
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губернаторства М.С. Воронцова. Бронзовий Рішельє зустрічає і проводжає 
судна з усього світу, що заходять в Одеський порт. Він є незмінним символом 
Одеси. Але справедливо буде зауважити, що в нашому місті існує ще один 
пам’ятник Рішельє, майстерно виконаний ним самим, – дивний куточок 
Одеси, що потопає в зелені, відомий до цього часу як «Дюківський сад». Ко-
лись на його місці було звичайне пустище. Герцог перетворив його на кві-
тучий оазис, спеціально виписував саджанці і насіння, доклав до створення 
парку багато зусиль та енергії. Покидаючи Одесу, Рішельє залишив сад своєму 
ад’ютанту (згодом – особистому секретарю) Івану Олександровичу Стемп-
ковському, який, в свою чергу, передав його в дар місту. Ось які подарунки 
робили одеситам її перші громадяни: спочатку – Фелікс де Рібас (Міський 
сад), потім – Рішельє…

Поховано першого градоначальника Одеси в Парижі, де на території сла-
ветного Сорбоннського університету знаходиться усипальниця роду Рішельє. 

Рекомендована література:
П.	Герлига. Одеса. Історія міста. 1794—1914. – Київ, 1999.
Глазырин	В.Л. Юная Одесса в портретах ее создателей.— Одесса: «Оптимум», 
2003
Скальковский	 А. Первое тридцатилетие истории города Одессы 1793—1823. 
Одесса: «Оптимум», 2006
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Урок 5.

Одеса і Ланжерон.
Луї-Александр-Андро	Ланжерон	–	градоначальник	міста	Одеси,	
генерал	–	губернатор	Новоросійського	краю.

Одеса залишилася без свого Дюка. Тимчасово – з 26 вересня 1814 року по 
31 грудня 1815 року – містом керує військовий комендант генерал-майор Ко-
блє. За півтори місяці до Нового, 1816 року, одеситам стає відомим ім’я чер-
гового генерал-губернатора Новоросійського краю і градоначальника свого 
міста – Луї-Александра-Андро Ланжерона, графа, генерала від інфантерії 
(так тоді називалася піхота). Вступ на посаду відбувся 1 січня 1816 року. 

Загадаймо основні факти з життя графа до його приїзду в Одесу. Олек-
сандр Федорович народився 13 січня 1763 року в Парижі. У 14-річному віці 
його було записано прапорщиком до французької армії, і він вирішив усе своє 
життя присвятити військовій кар’єрі. 19-річним юнаком він вступає до екс-
педиційного корпусу, направленого урядом Франції на допомогу США, що 
боролися за свою незалежність проти Англії. Завдяки мужності, яку він пока-
зав, він повертається звідти вже досить відомим офіцером у чині полковника. 
До речі, трохи згодом, на початку 1790 року, саме в цьому чині він вступає на 
службу в російську армію і бореться проти шведів. Він, як і Рішельє, був ві-
рним своєму королю і вирішує не повертатися до Франції. Під час нетривалої 
подорожі до Відня Ланжерон зустрічається з Рішельє. Потім – історична зу-
стріч в загоні де Рібаса під Ізмаїлом, про яку ми вже розповідали.

У 1799 році Ланжерон отримує російське підданство і титул графа. Уже в 
званні генерал-лейтенанта він бере участь у воєнних діях проти турків у Бес-
сарабії та на Балканах, а також в експедиції на острові Корфу. У 1806 році, з 
початком чергової російсько-турецької війни, генерал Ланжерон признача-
ється командувачем російськими військами в Бессарабії. 
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У Вітчизняній війні 1812 року генерал Ланжерон командує корпусом, 
показує себе мужнім та розумним воєначальником. Ось з таким промовис-
тим послужним списком прибув граф керувати Новоросійським краєм і на-
шим містом. У книзі «Век» – одеському історичному альбомі, присвяченому 
100-річчю Одеси, – читаємо: «Часи генерал-губернаторства Ланжерона якщо 
і можна відзначити на сторінках історії Одеси, то скоріше завдяки щасливим 
випадкам, ніж енергії та діяльності наступника Рішельє». 

Доротея Атлас в «Старой Одессе» висловлюється делікатніше, проте при-
близно в тому ж дусі: «Графу Ланжерону, що заступив Рішельє, залишалося 
тільки в усьому слідувати за своїм попередником, що він й робив». Амери-
канський історик Патриція Герлигі так само вважає, що «на відміну від свого 
друга і попередника, Ланжерон мало підходив на роль єдиного управителя 
величезної території, якою була Новоросія». 

Однак ми не можемо погодитися з такою спрощеною оцінкою діяльності 
графа Олександра Федоровича.  Варто об’єктивно оцінити те, що було 
зроблено з січня 1813 року по липень 1822 року – за шість з половиною ро-
ків правління Ланжерона. І разом переконаємося в тому, що зроблено було 
чимало. 

За офіційними даними, на початок 1816 року експорт Одеси оцінювався 
у 37 млн. 700 тис. рублів, з яких доля пшениці складала 33 млн. рублів. У 1817 
році загальний експорт оцінювався в 40 млн. рублів, доля пшениці – 30 млн. 
300 тисяч рублів. У цей час в Одесі з’явилася безліч купців, що розбагатіли та 

Александр	Федорович	Ланжерон
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торгівлі хлібом, – перших одеських капіталістів, які значну частку від при-
бутку вкладали у розвиток міста. 

Продовжуючи наполегливо «пробивати» у верхівці ідеї Рішельє про осо-
бливий торговий статус міста, 16 квітня 1817 року граф святкує першу серйоз-
ну перемогу: в Одесі встановлюється режим «Порто-франко». 19 років зна-
добилося правителям для здійснення намірів про створення зони, яка була 
б вільною від митних зборів: ще в 1798 році піклувальник греків-поселенців 
Кесоглу клопотався про це перед імператором; неодноразово це ж питання 
порушував, із властивою йому наполегливістю, Рішельє. І лише Ланжерону 
пощастило домогтися здіснення давньої мрії одеситів. Та до повного втілення 
ідеї в життя знадобилося ще два з лишком роки – саме відкриття «Порто-
франко» відбулося 15 серпня 1819 року й надавалося місту на 30 років. 

Під час підготовки було вирито глибокий і широкий рів довжиною близь-
ко 24 верст з двома проїздами для вивозу товарів – „Херсонська митниця» на 
Пересипу та „Тираспільська митниця» на Молдаванці, на шляху до Тираспо-
лю. Підготовчі заходи коштували місту «кругленьку» суму – 300 тисяч рублів, 
проте це був випадок, коли «не шкода свічку засвітити»!

У відгороджену таким чином територію входило все тогочасне місто від 
Куяльницького до Сухого лиману. Охороняти такий протяжний кордон було 
нелегко. Почалися численні порушення кордону контрабандистами. Тому 
невдовзі, у червні 1822 року, було прийняте рішення про скорочення зони 
«Порто-франко»: новий кордон простягався по контуру сучасної Старопор-
тофранківської вулиці. Згодом, в 1826 році, цю зону розширили, додавши до 
неї Пересип, Молдаванку і Малий Фонтан. Місто окопали двома ровами, що 
йшли паралельно один одному на відстані від 10 до 20 сажнів. У такому складі 
зона існувала до 1859 року, коли статус «Порто-франко» було остаточно ска-
совано. Сорок років існування «Вільної економічної зони» відіграли вельми 
важливу роль у розвитку Одеси. І це природно: місто і порт стали хлібним 
експортером світового рівня. Вражаючі дані наводить Д.Г. Атлас: «Величез-
не значення одеської відпускної торгівлі у справі підняття виробничих сил 
краю навряд чи потребує доказів, якщо пригадати, що в щасливі роки з Одеси 
вивозилося хлібних продуктів більше, ніж з усіх портів Сполучених Штатів 
Америки усього». 

Нинішні прихильники відродження «Порто-франко» нагадують нам, що 
зона вільного підприємництва – це природна форма існування міста, що має 
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усталені історичні традиції. Вона органічно притаманна саме Одесі. Споді-
ваймося, що керівники нашої держави намагатимуться зробити «Вільну га-
вань» чинником нового розквіту нашого міста й України.

У 1818 році О.Ф. Ланжерон здійснює ще один проект свого попередника: 
до Одеси запрошується садівник Карл Дессмет, який заклав Ботанічний сад, 
що розкинувся на 70 гектарах. «Цей сад, – писав згодом в «Старой Одессе» 
Олександр де Рібас, – користувався такою славою, що його розсаду відправ-
ляли в Крим, в Алупку і навіть за кордон».

На початку вересня 1819 року виходить Наказ, який був палко сприйня-
тий одеситами, про затвердження статуту Рішельєвського ліцею. Ми уже роз-
повідали про реакцію на цю подію її головного ініціатора – Рішельє. 

У тому ж році відкрився Торговий дім купця 1-й гільдії Федора Родокана-
ки з комерційним обігом у 5 млн. рублів, що відіграло визначну роль у розви-
тку банківської справи в Одесі. 

У 1820 році стається дуже важлива подія в культурному житті міста: ви-
ходить перша газета «Messager de la Russie Meridionalle» (два номери на тиж-
день), засновником якої став обрусілий француз, агроном Іван Деваллон. А за 
два роки в Одесі видається перший номер журналу «Troubadour d’Odessa», що 
висвітлював питання мистецтва. 

У цьому ж році граф Ланжерон звертається до імператора з рапортом, де 
обґрунтовує необхідність – у зв’язку з великою кількістю справ – розділення 
обов’язків генерал-губернатора і градоначальника. Доводи було прийнято, і 
Наказом від 22 травня 1820 року градоначальником Одеси стає Микола Яко-
вич Трегубов, діючий статський радник, якому перш надали чин таємного 
радника. Трегубов підпорядковується Ланжерону, що залишився на посаді 
генерал-губернатору.

За клопотанням графа восени 1820 року в Одесі засновується «Лі-
карська управа»: Олександр Федорович піклується про здоров’я своїх 
співгромадян-одеситів.

Видатний історик, якого прозвали «Геродотом Новоросії», Аполлон Олек-
сандрович Скальковський у статті «Заслуги Одеси перед Вітчизною» писав, 
що завдяки Ланжерону Одесу почали вважати «…точкою дотику Сходу через 
силу пароплавів та залізниць з іншими частинами своєї метрополії». Вияв-
ляється, саме завдяки клопотанню Олександра Федоровича у 1821 році було 
започатковане постійне сполучення між Одесою і Стамбулом за допомогою 
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двох легких шхун під назвами «Севастополь» і «Гонец». Судна ці, як зазначає 
А.О. Скальковський, «які виконували обов’язки поштових пакетботів, нада-
ли чимало послуг державі». 

А що відбувається із самим містом, чи змінюється його зовнішній вигляд? 
У статті «Феномен Одеси» відомий одеський краєзнавець Олег Губар наво-
дить враження сучасників про його змінений вигляд. «Чудово, – пише він, 
– що ми маємо можливість двічі (в 1816 р. та в 1820 р.) подивитися на Одесу 
очима… англійської мандрівниці Мері Холдернес і оцінити стрімкість ево-
люції за такий короткий проміжок часу». «Місто Одеса – морський порт, що 
процвітає, і місце по-справжньому вражаюче, якщо пригадати, що близько 
20 років тому усе його населення поміщалося в декількох рибацьких хатинах і 
що в 1812 році третину населення міста забрала чума. Знову відвідавши Одесу, 
– продовжує свою розповідь англійка, – я побачила, що протягом чотирьох 
років тут відбулися великі зміни, і прогрес просто приголомшує. Протягом 
одного лише 1819 року було зведено 70 кам’яних будинків, а порт відвідало 
200 суден, що прийняли на свій борт не менше чотирьох мільйонів четвертин 
зерна». Важко, либонь, дібрати більшу яскраву ілюстрацію результатів пер-
ших років правління Ланжерона: саме при ньому було закладено основи пре-
красної «Південної Пальміри».

У 1819 році архітектор Шаль отримує завдання з розробки генерального 
плану міста, який після внесення деяких виправлень затверджується спочат-
ку Ланжероном, а потім – самим імператором. Цей план, крім загальних за-
вдань з упорядкування градобудівництва, вирішує головне питання: в ньому 
закріплюється ділянка, що має стати не лише адміністративним, а й культур-
ним центром міста, при чому саме міста-порту. Враховуючи рельєф місцевос-
ті, «головним фасадом» з боку моря стає ділянка, на якій незабаром розташу-
вався неповторний Приморський бульвар і прилегла до нього територія. Пер-
ші роботи (знесення на швидку руку зведених будівель – полкової церкви, 
казарми та ін.) було розпочато вже у 1821 році. Безпосереднім плануванням 
бульвару займається талановитий архітектор інженер-підполковник Потьє. 

Саме в цей період місто починає «одягатися» в граніт: ним уже вимоще-
ні Карантинний і Херсонський узвози, а наприкінці свого правління, в 1822 
році, Ланжерон присутній при закладанні першого «нормального» одеського 
мосту через Карантинний узвіз (міст Новикова), що поєднував дві частини 
вулиці Жуковського (Поштової). 
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Безумовно, основні події, пов’язані з будівництвом міста, його перетво-
ренням на «маленький Париж», відбуваються уже в «епоху Воронцова». Але 
хіба все те, що ми стисло розповіли про шість з половиною років правління 
графа, – чи не дає все це права сказати: «Одесі знову пощастило з керівни-
цтвом!»? Граф був більш ніж просто гідним наступником великого Дюка… А 
втім, сам Ланжерон вважав по-іншому і, вірогідно, не відчував особливого 
задоволення від своєї служби. У 1819 році він просить у царя дозволу скласти 
повноваження. І пише «Размышления о необходимости концентрации и со-
кращения управленческих полномочий», де зображує коло своїх неосяжних 
обов’язків: 

«Я – генерал-губернатор трьох величезних губерній – Херсонської, Криму 
і Катеринославської. Крім того, під моїм керівництвом знаходяться просто-
рі землі чорноморського козацтва і черкесів, з якими, неспокійними, можна 
насилу вправлятися. Я командую флотом для доставки харчів у Мінгрельську 
фортецю і очолюю комісію із забезпечення харчами війська, що розкварти-
ровані у Новій Росії, Бессарабії, Польщі і та ін., я займаюся польовими укрі-
пленнями, артилерією, козацькою митною та карантинною службою, вете-
ранами, батальйонами, гарнізонами. Я керую понад 100 колоній, що є різні 
за національним складом. Врешті, я міський голова Одеси, яка потребує осо-
бливого керування і вимагає від мене стільки роботи, скільки вимагає решта 
моїх обов’язків разом узятих. Землі, довірені мені, за своєю площею дорівню-
ють Франції; вони заселені представниками десяти різних національностей і 
багатьма іноземцями. На цих землях співіснують десять різних релігій…»

Розповідаючи про Олександра Федоровича, не можна не згадати про його 
вражаючу дотепність. Як пише Родіон Феденьов у нарисі «Анекдоты Ланже-
рона», «…біографію Ланжерона можна було б зобразити, вирушивши в дорогу 
по слідах його жартів…». Ми не можемо відмовити собі у задоволенні і пере-
кажемо декілька дотепів цієї неординарної людини. 

І ще такий цікавий факт: як пише Р. Феденьов, «…у ті часи в Петербур-
зі виходило безліч журналів і журнальчиків, і літературна братія, коли граф 
бував у Петербурзі, запрошувала його до участі. У цьому колі графа знали як 
паризького літератора, автора комедії «Le duel suppose» («Гадана дуель»), єди-
ний примірник якої виданий в 1789 році; автор цих рядків знайшов її у Па-
ризькій Національній бібліотеці. Ця комедія з успіхом ставилася в паризько-
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му театрі «Амбігю-комік». Крім того, граф Ланжерон був постійним автором 
паризького сатиричного видання «Акты апостолов»…

І взагалі, людина, яка, втішаючи дружину померлого плац-майора, від-
чайдушного гульвіси, міг сказати удові: «Утіштеся. Тепер ви принаймні точно 
знатимете, де він проводить усі ночі…», – така людина просто повинна була 
жити (якщо вже не народитися) саме в нашому місті!...

З посади міського голови Олександра Федоровича було звільнено в 1820 
році. Від обов’язків генерал-губернатора Ланжерон звільнився згодом, 17 
липня 1822 року, з зв’язку з необхідністю лікування за кордоном. Та Ланжерон 
спорудив пам’ятник своєму вчителю і другу. Ні, не той, виконаний Мартосом 
і встановлений на Приморському бульварі, а інший, значно скромніший, але 
так само – від щирого серця. Історія варта того, щоб про неї знати. Граф Лев 
(Луї) Рошешуар, що був ад’ютантом Рішельє в 1805—1812 роках, згодом, як 
і його патрон, повернувся до Франції і активно листувався звідти з Ланже-
роном. У вересні 1819 року він прислав останньому мармуровий бюст Ріше-
льє, виконаний скульптором Башиєлєм (в деяких джерелах згадується ім’я 
іншого скульптора – Рютієля), і просив прийняти його як дарунок жителям 
Одеси.  У листі, що супроводжував дарунок, Рошешуар, який був у той 
час військовим комендантом Парижа, пише: «Зізнаюсь, що роблячи цей дар, 
у мене до почуття великого задоволення домішується і деяка гордість, тому 
що таким чином я пов’язую своє ім’я з іменем того, пам’ять про якого ніко-
ли не загине. Сподіваюся, що громадяни Одеси не мають жодного сумніву в 
радості, що я її відчуваю від думки, що цей дар вони отримують від мене». 
Спочатку бюст стояв в кабінеті Олександра Федоровича, потім, за розпоря-
дженням Ланжерона, його встановили в залі Міської думи. На початку 20-х 
років він зник і надовго. Про подальшу долю дарунку графа Рошешуара роз-
повідає знавець одеської давнини Ростислав Александров у збірці нарисів 
«Исхоженные детством»: «Цей бюст, як і раніше, на Ланжеронівській, але в 
Морському музеї, що розташований у будівлі колишнього Англійського клу-
бу… А потрапив він сюди цілком випадково: в 1965 році працівники Картин-
ної галереї прийняли Рішельє за «якогось адмірала» і передали бюст, що збе-
рігався у запаснику, Морському музею, де його атрибутував одеський старо-
жил Є.Є. Запорожченко. Кумедна ця історія, та врешті-решт бюст опинився 
буквально за два кроки від того місця, де жив Дюк. Будиночок Дюка стояв 
там, де нині сквер біля Палацу укладення шлюбів» .
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Завершуючи розповідь про Ланжерона, хочеться ще раз нагадати, що граф 
відзначався надзвичайною мужністю, велику частину свого життя він провів 
на бойовищах. Важно навіть уявити, як могла одна людина стати безпосеред-
нім учасником десятків воєнних кампаній і сотні кровопролитних битв…

У 1831 році в Одесу прийшла скорботна звістка з Санкт-Петербурга: там у 
віці 68 років через холеру помер колишній одеський градоначальник і керую-
чий Новоросійським краєм граф Олександр Федорович Ланжерон. Бойовий 
генерал, що бачив чимало смертей, він усе своє життя панічно боявся захво-
ріти саме на холеру. 

Згідно з тим заповітом і на виконання волі родичів, що залишилися в Оде-
сі, тіло Ланжерона з шанобою було перевезено до Одеси і поховано у римо-
католицькій церкві Пречистої Богоматері на вулиці Катерининській. За часів 
радянського лихоліття у цій церкві було влаштовано спортивний зал, а над-
гробну плиту просто викинули… Проте історична справедливість, хоча й з 
великим запізненням, взяла гору в одному: найгарніша вулиця Одеси (спо-
чатку вона називалася Портняжею) знову носить ім’я Ланжерона. А вперше 
отримала вона цю назву – Ланжеронівська – ще за життя графа. Про це пише 
дослідник В. Нетребський: «Назву Ланжеронівська офіційно присвоєно 30 
лютого 1817 року, коли отці міста вирішили: «Одеський комітет визначив: 
на виявлення прихильності Його Ясновельможності пану генералу — від ін-
фантерії і кавалеру графу Херсонському військовому губернатору Олександру 
Федоровичу Ланжерону за піклування його про місто, вулицю від Міського 
саду повз театру до митниці назвати іменем Його Ясновельможності і вико-
нати це. Комендант Коблє».

І самий популярний одеський пляж носить ім’я цього видатного одесита… 

Рекомендована література:
Р.	Александров. Исхоженные детством. – Одесса, 2000. 
Скальковский	 А.	 Первое тридцатилетие истории города Одессы 1793—1823. 
Одесса: «Оптимум», 2006
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Урок 6.

Епоха Воронцова.
Михайло	Семенович	Воронцов	—	Новоросійський	генерал-губернатор	
і	Уповноважений	намісник	Бессарабської	області

Наказом від 17 липня 1822 року граф Ланжерон виходить у відставку і пе-
редає справи з управління краєм генерал-лейтенанту І.М. Інзову, чиє правлін-
ня тривало до травня 1823 року і пройшло спокійно, без будь-яких визначних 
подій або потрясінь. Про Інзова відомо, що він був надзвичайно уважним до 
справ іноземних колоністів – німців, болгар, сербів, а також і циган, ціка-
вився сільським господарством, особливо виноградарством. Інзов приязно 
ставився до опального Пушкіна й вельми сприяв переїзду поета з Кишинева 
до Одеси. Виконуючи прохання Ланжерона і отримавши на це дозвіл імпера-
тора, генерал Інзов відкриває добровільний збір пожертвувань на пам’ятник 
Рішельє. 

Генерал-лейтенанта Михайла Семеновича Воронцова було призначено 
Новоросійським генерал-губернатором і Уповноваженим намісником Бесса-
рабської області Наказом від 7 травня 1823 року. Продовжуючи розважливу 
політику своїх попередників, насамперед Рішельє, новий генерал-губернатор 
також протегував іноземцям, якщо бачив в них людей корисних для нашого 
міста; так само, не звертаючи уваги на національність та віросповідання, оці-
нював, перш за все, порядність та ділові якості очікуваних партнерів. 

«Довіку непохитна вірність» – таке викарбуване латиною гасло родового 
герба Воронцових, оздобленого княжою короною. Уславлений пращурами 
рід Воронцових: прадід Михайла Семеновича – Ростовський воєвода Іла-
ріон Гаврилович; дід Роман, що його синами були Семен (батько «нашого» 
графа) – посланник Росії в Англії – і Олександр – канцлер при імператорі 



55

Олександрі І, а дочкою – знаменита княжна Катерина Дашкова (народжена 
Воронцова), яка стала президентом Російської Академії…

Народившись в Санкт-Петербурзі 19 травня 1782 року, Михайла у півтори 
роки було вивезено з Росії, і повернувся він туди вже 18-річним юнаком. Про-
тягом усіх цих років він з родиною жив в Англії, де його батько, Семен Ро-
манович, служив російським послом. Відразу зауважимо: незважаючи на це, 
молодий Воронцов вільно розмовляв і писав російською мовою – неабияка 
деталь! Взаємна доброзичливість і висока духовність, що панували в родині, 
зробили дитинство Михайла по-справжньому щасливим. А яку освіту здо-
був він завдяки освіченому батькові, першокласним гувернерам і вчителям! 
Досить згадати, що уже в отроцтві Михайло Семенович володів декількома 
європейськими мовами, а також класичними: грецькою та латинню. Увесь 
свій вільний час хлопчик проводив за читанням, щастя, що вдома була чудова 
бібліотека. Чи варто жалкувати, що юний Воронцов стільки років знаходився 
далеко від Батьківщини? Біограф Воронцових В.В. Огаркова пише: «Далеко 
від тогочасного Петербурга, де з одного боку, панували підлесливість та догід-
ливість, а з іншого – пихатість та зарозумілість; далеко від кріпосного права, 
що так розбещувало наших пращурів; у вільній країні, де робочі не скидали 
капелюха навіть перед вельможними людьми, – у молодого Воронцова не мо-
гли сформуватися ті риси характеру, що так природно розвивалися на бать-
ківщині у представників того ж класу суспільства, до якого належав син по-
сланника. І ту простоту і приязність, ту однакову люб’язність до всіх людей, 

Михаил	Семёнович	Воронцов
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що мали з ним справу, коли він був уже всемогутнім намісником Кавказу і 
вельможею, що досяг найвищих щаблів влади, – слід приписати життю його 
в Англії». Вельми слушна думка! 

В травні 1801 року молодий граф з’являється у Петербурзі, де вражає ви-
щий світ високою освіченістю та бездоганними манерами. Слід зазначити, що 
Михайла ще дитиною було зараховано на військову службу (як це тоді велося), 
і він уже в трьохрічному віці «дослужився» до прапорщика. У С.-Петербурзі 
Михайло вступив до гвардії, в елітний Преображенський полк. 1803 рік за-
став графа Михайла Семеновича у самій гущі воєнних дій на Кавказі. Там він 
б’ється у військах генерала Павла Дмитровича Ціціанова. Воронцова було 
відзначено особистою похвалою та вдячністю славетного генерала за подвиг, 
який він здійснив під час штурму міста-фортеці Гянджі: генерала Котлярев-
ського, тяжко пораненого, що стікав кров’ю, виніс на своїх плечах під градом 
куль з-під самісіньких стін Гянджі, що із запеклістю оборонялася, молодий 
офіцер Михайло Воронцов. Недовгий перепочинок у Санкт-Петербурзі, і вже 
на самому початку 1806 року Михайло Воронцов знову у горнилі війни, тепер 
– в Європі, на собі і своїх бойових друзях випробовує силу й міць військ На-
полеона. У тому ж 1806 році за мужність Воронцову надається звання полков-
ника – у 24 роки. 

А 26 серпня 1812 року. Бородінська битва. Генерал-майор Воронцов ко-
мандує дивізією гренадерів, що почала битву, складаючись з 5000 осіб, а за-
кінчила її, маючи у своєму складі лише 300. Самого генерала було поранено в 
ногу. Потім – нові подвиги під Лейпцигом, Краковом, Парижем… 

23 лютого 1814 року окремий корпус під командуванням М.С. Воронцова у 
битві при Краоне, що тривала десять годин, розбив французьку армію, діями 
якої керував безпосередньо сам Наполеон. Ця битва, де видатний полковод-
ницький талант Воронцова виявився в повній мірі, принесла йому неабияку 
славу, а також орден Св. Георгія. Її вважають вінцем воєнної кар’єри Михай-
ла Семеновича. Перемогу під Краоне відзначено меморіальною дошкою на 
його пам’ятнику в Одесі. Війну Воронцов завершує командиром окупаційно-
го корпусу, з яким і залишається у Франції до 1819 року. Після повернення в 
Росію граф активно включається в мирне життя країни. 5 травня 1820 року на 
ім’я імператора відправляється лист, у якому прямо йдеться про необхідність 
докорінного покращання життя селян і, як головний захід, пропонується ска-
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сування кріпосного права. Серед авторів листа – блискучий граф Михайло 
Воронцов… 

На продовження теми «вільнодумства» графа не можна не згадати і про те, 
що він завжди був запеклим ворогом тілесних покарань «нижніх чинів» і такої 
модної в російській армії виснажливої муштри.

Можна з болем стверджувати: декілька поколінь радянських людей не мо-
гли навіть здогадуватися про ці сторони характеру Воронцова. Загалом його 
собі уявляли лише через призму сумнозвісної епіграми О.С. Пушкіна («Полу-
милорд, полу-купец...»). А втім, Пушкін, нібито, і сам через неї шкодував… 

У 1819 році Воронцов, що був тоді в Парижі, закохується в красуню Єлиза-
вету Ксавер’ївну Браницьку й одружується з нею. Статки і без того найбагат-
шого графа подвоюються: Єлизавета Браницька була вкрай багатою. Улітку 
1820 року, мандруючи півднем Росії, подружжя Воронцових відвідує Одесу. А 
вже 28 липня 1823 року генерал-лейтенант граф Воронцов в Кишиневі при-
ймає справи з управління краєм у генерала Інзова, доводить до відома одесь-
кого градоначальника, що його резиденція знаходитиметься в Одесі, і при-
їжджає до нашого міста. 

За часів правління Воронцова активно розпочався процес «шоссування» 
вулиць щебенем, що його здобували на околицях Одеси. До початку 1827 року 
було впорядковано головні вулиці тогочасної Одеси: Дерибасівську, Ріше-
льєвську, Грецьку, Херсонську, а також ділянку Катеринінської від Грецької до 
бульвару. Сам Приморський бульвар, який було закладено ще при Ланжероні, 
було повністю забудовано і засаджено деревами у роки правління Воронцова; 
перші дерева там з’явилися у 1823 році. Те саме відбулося із закладеним при 
Ланжероні Ботанічним садом… Оскільки Воронцови були досить заможними 
людьми, вони витрачали величезні кошти на благодійницькі нужди. Так, про-
тягом перших трьох років перебування в Одесі Єлизавета Ксавер’ївна віддала 
для цієї мети 500 тисяч рублів, а всього цим шляхетним подружжям на Одесу 
було пожертвувано особистих заощаджень на суму, що перевищувала 8 млн. 
рублів! Саме на ці кошти було створено сирітський будинок для неповноліт-
ніх, школу для глухонімих, Жіноче товариство піклування про нужденних, 
лікарня, що забезпечувала медичним обслуговуванням найбідніші верстви 
населення, а також Олександрівський дитячий притулок, Притулок для жа-
лісних сестер та ін. 
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Важлива подія в культурному житті міста відбулася 9 серпня 1825 року: 
відкрився перший в Одесі музей, що його очолив «антикварій» Іван Павлович 
Бларамберг, відомий багатьма творами про старожитності Новоросійського 
краю. Називався він так: Одеський міський музей старожитностей. 

У 1826 році на місці колишнього будинку поміщика Куликовського, що 
був викуплений графом, з’являється чудова споруда, збудована у стилі ампір 
видатним архітектором Ф.К. Боффо, яка і донині – на честь свого славно-
го хазяїна – називається Воронцовським палацом. Услід за Воронцовським 
палацом на юному бульварі, наче гриби, зростають гарні будинки. Ділянки 
під забудовування надавалися безкоштовно, але з однією умовою: протягом 
п’яти років вони повинні бути забудовані. Уже в 1828 році відсвяткували но-
восілля в будинках з пречудовим морським краєвидом граф Потоцький (зго-
дом у цьому будинку оселився Г.Г. Маразлі), князь Лопухін (зараз на цьому 
місці готель «Лондонська»), поміщик Шидловський, будинок у якого купила 
княгиня Наришкіна і за допомогою того ж таки Боффо перетворила його на 
розкішний палац (нині Палац моряків)…

30 липня 1827 року у присутності величезної кількості одеситів відбуло-
ся урочисте закладення пам’ятника легендарному Рішельє. Ось як зображе-
но цю подію в «Одеському віснику» за №60 того року: «Після того, як було 
проказано молитву й освячено місце, у заглибині найбільшого каменю, що 
створював фундамент пам’ятника, покладено було різні медалі й монети, що 
належали часам царювання Людовика XVI, Катерини ІІ, Павла І та Людовика 
XVIII, яким Рішельє мав щастя служити. До цих пам’ятників додали медаль 
Государя Імператора Миколи Павловича, декілька срібних монет 1827 року і 
бронзовий медальйон із зображенням покійного Дюка, що було зроблено з 
нагоди його смерті в Парижі в 1822 році». Урочисте відкриття пам’ятника від-
булося 22 квітня 1828 року. 

А як вдалося графу Воронцову здійснити проект славетних Бульварних 
(Гігантських, Потьомкінських) сходів, цього «водоспаду, що застиг у камені»?. 
Таких колосальних грошей – 800 тисяч рублів – на спорудження сходів не 
було. Проте Воронцов, як генерал-губернатор, мав право вимагати від міської 
влади на так звані «екстрені нужди» до 5 тисяч рублів. Так ось, вимагаючи ці 
5 тисяч рублів постійно, Воронцов «підживлював» зведення Гігантських схо-
дів (архітектор Ф.К. Боффо), яке було повністю завершене протягом п’яти 
років (з 1837 по 1842 рік). За задумом Боффо, вона завершила будівництво 
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розкішного архітектурного ансамблю, яке розпочалося спорудженням 
пам’ятника Дюку. Утилітарного значення сходи ніколи не мали, оскільки до-
ріг завжди було доволі. Цю чудову дивовижну архітектурну перлину можна 
вважати за «панську» забаганку Воронцова. Але її «цілком доречно вважати 
символом жіночності Одеси, – пише Р. Александров. – Оскільки кому ще, як 
не примхливій красуні, спаде на думку придбати те, без чого можна обійтися, 
проте чого немає і навряд чи буде у суперниць?». А й справді, у суперниць цих 
сходів немає і не може бути… 

Приблизно у той же час на території, що прилягає до Міського театру, ви-
ріс і славетний одеський Пале-Рояль («Королівський сад») з 44 торговельни-
ми точками і великою кількістю різноманітних майстерень. Цей своєрідний 
торговельний П-подібний ансамбль побудував видатний одеський архітектор 
Г.І. Торрічеллі. Згодом ансамбль було зруйновано, і по периметру саду було 
збудовано (так само і вигляді букви «П» і на старих фундаментах) будівлі різ-
них архітектурних стилів. Тут розмістилася велика кількість кав’ярень, що в 
теплу пору року приваблювали відвідувачів виносними столиками, а також 
крамниці і майстерні. Про дітище Торрічеллі нагадують два арочних входи, 
що збереглися з боку вулиці Катерининської. 

Розмах містобудівних заходів Воронцова у поєднанні з його благодійною і 
просвітницькою діяльністю просто вражали уяву сучасників. O. Губар у статті 
«Феномен Одеси» наводить враження англійського місіонера Е. Хендерсо-
на, що відвідав Одесу: «Одеса, — зазначає Едвард Хендерсон, — становить 
вражаючий приклад тієї швидкості, з якою зростають і привертають до себе 
увагу нові російські міста». Але що справило на гостя нашого міста особливо 
незабутнє враження, що викликало в нього подив, так це ніби природжений 
космополітизм міста та його мешканців. У 1826 році Хендерсон на власні очі 
бачить Рішельєвський ліцей, де абат-єзуїт Шарль Домінік Ніколь навчає і на-
ставляє хлопчиків не лише й не стільки католицького, скільки православного 
віросповідання. «Але понад усе, — продовжує Хендерсон, — нас зацікавила 
школа, заснована суперінтендантом Беттігером, – в ній ми побачили дітей 
єврейського, грецького, вірменського, російського, словенського, молдав-
ського, німецького, французького, італійського походження; більшість цих 
дітей щодня займаються читанням Священного Писання на своїх рідних мо-
вах. Багато хто з них народився далеко звідси...»
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«Неймовірно якої краси досягла при ньому (Воронцові) Одеса, яким час 
від часу благоденствуванням користується вона при ньому», — писав в 1837 
році Н.С. Всеволжський в «Подорожі через південну Росію, Крим та Одесу»...

Чергова російсько-турецька війна, що почалася в 1828 році, нагадала оде-
ситам, що керівник краю – професійний солдат. За наказом імператора Во-
ронцов призначений командиром з’єднання, перед яким було поставлено 
завдання відбити в турок болгарську фортецю Варну. На це Воронцову зна-
добилося чотири місяці: прибувши до місця бойових дій 17 серпня на фрега-
ті «Штандарт», вже в останніх числах грудня він змусив турецький гарнізон 
Варни капітулювати. Війна ж була завершена Адріанопольським миром в на-
ступному, 1829 році. А попередній 1828 рік ознаменувався вельми важливою 
подією – появою на Чорному морі першого поштового й пасажирського па-
роплава, збудованого на Миколаївських верфях, який почав курсувати між 
Одесою і кримськими портами Євпаторією та Ялтою. Названий «Одесою», 
цей пароплав став «першою ластівкою» в регулярних сполученнях між нашим 
містом і Кримом, Кавказом, дунайськими портами, а також Стамбулом. І хоч 
котли його працювали ще на дровах, а перші рейси проходили з різними при-
годами (інколи вельми неприємними – одного разу він «сів» на камені в райо-
ні Ялти), все одно, значення його не зменшити: «Одеса» була першою! Ось як 
описує його першу появу на одеському рейді Олександр де Рібас: «Грандіозні 
кораблі поглядали із здивуванням на свого незграбного суперника і зовсім 
прийшли в сум’яття, коли пароплав став випускати зі своєї труби величезні 
клуби смердючого диму та із страшним шумом став вертіти воду своїми коле-
сами.» Наступний пароплав називався «Надією». Під час його створення були 
враховані недоліки «первістка», і працював він уже на вугіллі…

А що являло собою населення Одеси за часів Воронцова? Ось як розповів 
про нього в 1823 році Микола Чижов: «Чарівне видовище вражає наші погля-
ди: уявляєш, що всі народи зібралися тут... Можна сказати, що в Росії немає 
іншого місця, де б ми знайшли подібне видовище».

«Експедиція Пароплавних сполучень», заснована в 1844 році, була досить 
великою як на ті часи компанією, що зробила значний внесок у розвиток тор-
гівлі краю. Створена вона була за клопотанням графа Воронцова й складалася 
з 12 куплених в Англії пароплавів. Як бачимо, саме за Воронцова Одеса на по-
вний голос заявила про себе як про головні морські ворота півдня Росії. Забі-
гаючи трохи наперед, згадаємо і про створене 21 травня 1857 року «Російське 
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Товариство Пароплавства і Торгівлі» — з широкими правами й з не менш ва-
говими субсидіями. 

В 1834 році, після досліджень цілющих властивостей вод і грязей Куяль-
ницького лиману, початих ще в 1829 році, які проводились під постійним 
контролем Воронцова, тут була відкрита лікарня, якою керував Ераст Степа-
нович Андрієвський. Мине зовсім небагато часу, і слава, як самої лікарні, так 
і доктора Андрієвського, пролунає далеко за межами Новоросійського краю.

Але чи так вже безхмарно проходили ці роки в юній Одесі? На жаль, на 
жаль, ні. У 1829 році Одесу знову відвідала страшна епідемія — чума. І зараз 
Одесі пощастило з мудрим й енергійним керівництвом на чолі з Михайлом 
Семеновичем, яке врахувало досвід боротьби з чумою під час її попереднього 
«візиту». Втретє чума пішла на штурм нашого міста в 1837 році. Воронцов, 
який отримав звістку про це, й котрий знаходився в Ялті, негайно прибуває 
до Одеси і безстрашно залучається до боротьби з епідемією. Між цими двома 
навалами чуми Одесу, як і велику частину Росії, потряс голод 1833 року. На 
плечі Воронцова звалився колосальний тягар – в підлеглому йому величезно-
му краю виявилося більше мільйона голодуючих. Його дії – зважені і, в той 
же час, швидкі та рішучі – ставилися згодом у приклад багатьом керівникам 
країв Росії. До речі, і тут виявилися найкращі риси пари Воронцових, що ви-
тратили величезні особисті кошти на покупку зерна. Тому Одеса швидше, ніж 
будь-яке інше місто, відійшла від потрясіння 1833 року. 

Воронцова – блискуче освічену людину – палко хвилювали питання осві-
ти. Саме при ньому були відкриті: училище східних мов, дві гімназії, 9 приход-
ських шкіл, 4 приватних пансіонів, декілька приватних шкіл, жіноче дівоче 
училище, велика кількість єврейських шкіл, публічна бібліотека, Товариство 
історії і старовини, «музеум» старовини, Товариство сільського господарства 
південної Росії, першим президентом якого став сам Воронцов.

Незвичайно, але факт – ще в 1792 році, тобто за два роки до народження 
міста, тут вже велася... книжкова торгівля! Купець Ширяєв разом з посудом і 
іншими виробами із скла продавав і книги. Перші ж книжкові лавки з’явилися 
дещо пізніше. Принаймні, в 1810 році, як зауважив князь Долгорукий, що від-
відав Одесу, таких лавок було дві – російська й французька. Власником фран-
цузької книжкової лавки був француз Рубо – вельми заможний купець, що 
завозив до Одеси найрізноманітніші товари, серед яких книги не посідали го-
ловного місця, проте згодом, зважаючи на надзвичайний потяг наших предків 



62

до читання, він відкрив великий книжковий магазин, що користувався неа-
биякою популярністю в освіченої громади. Постійним клієнтом магазина був 
О.С. Пушкін. Враховуючи таке прагнення одеситів до книг, а також особисту 
любов до літератури нашого героя, стає цілком зрозумілим, чому Михайло 
Семенович приділяє величезну увагу публічній бібліотеці, що відкрилася в 
1830 році, — другій в Російській імперії. Він подарував їй абсолютно унікальні 
зібрання рідкісних книг з особистої бібліотеки. Нині Воронцовський фонд є 
перлиною і законною гордістю наукової бібліотеки Одеського національного 
університету. Зокрема, він містить унікальне видання «Кодексу Наполеона» 
з власноручними правками імператора. За прикладом Воронцова подібні да-
рунки публічній бібліотеці з бібліотек своїх власних були піднесені, крім того, 
О.Ф. Ланжероном, І.П. Бларамбергом, І.А. Стемпковським, І.В. Сабанєєвим 
та іншими освіченими мешканцями Одеси...

Вражає й ставлення Воронцова до театру. Цитата з альманаху «Століття»: 
«Цінитель театру, князь Воронцов майже сам керує театром». Як результат, 
найкращі російські та європейські трупи (в першу чергу, італійські) — постій-
ні гості Одеського міського театру. 

Один з розділів «Старої Одеси...» Д.Г. Атлас називається: «Суспільне жит-
тя Одеси Воронцовської доби». Тут особливо точно передається неповторна 
аура міста, щось таке, що зробило Одесу єдиною і неповторною, а активно 
розвивалося це «щось» саме тоді, в середині минулого століття. У той час, 
коли Росія жила суворим, напівказармовим життям, коли весь її устрій був 
розписаний в указах і розпорядженнях, — лише тут люди уміли радіти кліма-
ту, прекрасному морю, багатомовному говору на вулицях. Цікаві й враження 
Ю.І.Крашевського, що описав побут і вдачі «Чорноморського Вавилону» в 
книзі «Спогади про Одесу, Едісан і Буджак». «Вигляд вулиць Одеси відкри-
ває, так би мовити (використовуючи термін тут вельми вживаний і такий, 
що стосується всього), фізіологію міста, — пише Крашевський. — Тут можна 
побачити представників всяких народів, починаючи від неохайного турка до 
італійця з довгим чорним волоссям, грека в яскраво-червоній фесці, караїма 
в татарському своєму вбранні, що проходжувався по вулиці, і до європейця, 
якому скроїли плаття за зразком Хумана з Парижу». Такою була Одеса більше 
ніж півтора століття назад...

Видатним у багатьох відношеннях видався 1844 рік. По-перше, Одеса від-
значила півстолітній ювілей – подія, відверто скажемо, важлива! По-друге, 
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цього року в торгівлі були побиті всі минулі рекорди, внаслідок чого Одеса 
вийшла на друге місце в Росії за грошовим обігом серед усіх портів, посту-
пившись місцем «чемпіона» лише Санкт-Петербургу. По-третє, в самому 
кінці року, 27 грудня, граф Воронцов призначається головнокомандувачем 
окремим Кавказьким корпусом і намісником Кавказьким. Щоправда, за Во-
ронцовим також залишалися колишні посади з управління Новоросійським 
краєм. 

Бурхливо розвивається судноплавство, зростає і реконструюється 
трудівник-порт, перетворюється і гарнішає Одеса. А 1847 рік виявився в тор-
гівлі ще яскравіше, ніж попередні. «Навряд чи який-небудь інший порт в 
світі, — писав К. Смольянінов в «Історії Одеси», — міг доставити настільки 
значну кількість хліба в один рік для закордонного вжитку. Найменування 
«Житниця Європи», надане Одесі ще в попередні роки, цього року сповна 
закріпилося за нею». 

У «Новоросійському календарі» за 1848 рік можна зустріти дуже характер-
ні цифри: якщо всього з Російської імперії було вивезено товарів на суму 98,9 
млн. рублів, то лише з чорноморських портів (здебільшого з Одеського) було 
продано товарів на 26,7 млн. карбованців!

Деяка суперечність і складність особи Воронцова особливо виразно ви-
явилася в історії його знайомства, спілкування й розриву з О.С. Пушкіним – 
молодим геніальним поетом і, в той же час, дрібним чиновником його канце-
лярії. Складна, заплутана, з гіркою домішкою трагізму історія! Дещо спроще-
но історія ця описана в альманаху «Століття»: «В Одесі Пушкін спочатку жив 
дуже скромно, багато працював і лише зрідка дозволяв собі деякі вільності... 
Пушкін був прийнятий у найвищому одеському світі й неодноразово обідав 
у князя Воронцова. Але згодом він став поширювати в суспільстві вірші та 
епіграми на видатних громадських діячів... У липні 1824 року Пушкін виїхав 
з Одеси по заздалегідь складеному для нього маршруту...» Зазначимо: такий 
опис мало що пояснює, хоча в ньому міститься деяке засудження поведінки 
поета. Чіткіше висловив це засудження Олександр де Рібас, троюрідний не-
біж засновника Одеси. У книзі «Стара Одеса» він щиро прагне схилити гро-
мадську думку на користь Воронцова.

У радянський же час симпатії нових тлумачів цього сюжету змінилися 
полярно, у дусі епохи. Наприклад, в книзі «Одеський рік Пушкіна» читаємо 
наступне: «Гордовитий вельможа вважав, що облагодіяв «опального поета», 
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погодившись узяти його до себе на службу. Він чекав від нього беззапере-
чного підпорядкування, старанності й ретельності. Але Пушкін не виправдав 
цих сподівань графа. Все це викликало люту ненависть Воронцова до поета. 
Не соромлячись у вибиранні засобів, Воронцов квапиться створити довкола 
Пушкіна несприятливу громадську думку. Використовуючи своє положення 
начальника, він всіляко знущається зі свого підлеглого і строчить наклеп-
ницькі скарги і доноси на нього. В історії конфлікту графа з поетом повністю 
розкрилася суть Воронцова – «хама в одязі вельможі, вандала в образі людини 
з європейською освітою». Виходить, що вимагати від підлеглого «старанності 
та ретельності» — великий гріх? Чи автор цих рядків забув, що Пушкін при-
був до Одеси зовсім не на посаду поета?.. До речі, варто пригадати, що доля 
Пушкіна до його прибуття на південь висіла, що називається, на волоску. 

Ми впевнені: якби Пушкін приборкав хоч трохи свою горду вдачу (зовсім 
не йдеться про покірливість), виказав відчуття пошани до представника зна-
тного роду, який сам вже зробив досить багато для держави й на полі бою, і 
в мирному житті, – зовсім інакше склалися б стосунки між великим поетом 
і заслуженим вельможею. А так… народилося сумно звісна, убивча епіграма:

Напів-мілорд,	напів-купець	
Напів-мудрець,	напів-неука	
Полу-негідник,	але	є	надія	
Що	буде	повним	нарешті.

Стосунки Поета і Вельможі стали безнадійними і безповоротними. Не ви-
ключено, що про те, що сталося з часом вони обоє жалкували, і це зрозуміло 
– обоє й були винні.

Слід віддати належне честі Воронцова, він відвідав у рік загибелі Пушкі-
на його вдову Наталію Миколаївну з вираженням глибокого співчуття. Більш 
того, раніше, в рік смерті Пушкіна, Воронцов писав у листі своєму доброму 
знайомому М. Лексу: «Ми всі тут здивовані і засмучені через смерть Пушкіна, 
що зробив своїми даруваннями так багато честі нашій літературі».

І коли б не Воронцов – переможець, між іншим, самого Наполеона, — не 
побачити би Одесі до кінця ХІХ століття ні мощених вулиць, ні першого в Ро-
сійській імперії водогону. Він перший в російській армії заборонив покаран-
ня палицею. Він дав величезні гроші на створення одеського ліцею, оскільки 
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суми, залишеної Рішельє, не вистачило. І «Порто-франко» розквітло в Оде-
сі саме при Воронцові. І Крим став називатися завдяки князеві «російською 
Швейцарією». І ще багато чого – всього годі й перераховувати.

У відсутність М.С. Воронцова Одеса піддалася ще одному суворому ви-
пробуванню – бомбардуванню під час Кримської війни, коли об’єднана 
англо-французская ескадра, що складалася з 9 бойових кораблів, увійшла до 
Одеської затоки і обрушила на мирне місто та його портові споруди ураган-
ний вогонь зі всіх гармат, що є на ній, – більше 350. Кінцевою метою цієї акції 
повинна була стати висадка на одеське узбережжя об’єднаного союзницького 
десанту. Одесити виклали ворогові вельми повчальний урок: у відповідь во-
гонь наших батарей був таким щільним і прицільним, що ні про який десант 
вже не могло бути і мови. Особливо відзначилася встановлена на Платонів-
ському молу, в самого обріза води, невелика (4 гармати) батарея під команду-
ванням юного прапорщика Олександра Щоголєва, яка протягом майже семи 
годин вела нерівну артилерійську дуель з батареями дев’яти ворожих судів. 
Мине час, і ім’я генерал-майора Щогольова – героя Плєвни, колишнього 
одеського прапорщика, — лунатиме Європою…

Про ті далекі події нагадує одеситам встановлена на Приморському буль-
варі гармата з потопленого тоді в районі Аркадії береговими батареями ан-
глійського фрегата, що сів на мілину, «Тигр». З дев’ятнадцяти гармат, підня-
тих незабаром водолазами із затонулого фрегата, дві перетягнули на батарею, 
встановлену над обривом на початку Карантинної вулиці. Під час випробу-
вання одна з них розірвалася, друга тривалий час залишалася на місці по-
кинутої батареї, а потім була встановлена на початку Канатної вулиці – біля 
будинку І.П. Бларамберга, що зберігся до наших часів. У 1904г., напередодні 
п’ятдесятої річниці бомбардування Одеси, гармату цю реставрували і поста-
вили на постамент біля міської думи – там, де вона і стоїть сьогодні.

Передчуваючи, вочевидь, близьку кончину, Михайло Семенович в пер-
ших числах жовтня 1856 року повертається до Одеси. За місяць до цього Ви-
соким наказом по військовому відомству йому було надано чин генерала-
фельдмаршала – «…в подяку видатних заслуг його Престолу й Вітчизні». А 
жити йому залишається зовсім недовго – 6 листопада 1856 року князь помер. 

Ось як описано поховання Воронцова в книзі «Минуле й сьогодення Оде-
си»: «10-го листопада 1856 року вулиці Одеси переповнені були народом, що 
проводжав похоронну процесію у напрямку до Преображенській вулиці; у 
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склепі при Соборі поховали Світлого князя Воронцова. У багаточисленному 
натовпі народу можна було бачити представників усіх народностей і всіх ві-
росповідань. Росіяни, греки, євреї, італійці – всі однаково оплакували смерть 
шанованого й улюбленого сановника».

У 1936 році цей прекрасний Собор був по-варварськи підірваний, а перед 
лиходійським знищенням Собору здійснена ще одна ганебна акція: останки 
Світлого князя і похованої поряд з ним згодом дружини (Єлизавета Ксавері-
ївна померла в 1880 році) було викинуто з Собору. Через деякий час останки 
найкращого представника знаменитого роду й його дружини були поховані 
Слобідському кладовищі на околиці міста . Довгі, довгі десятиліття за моги-
лами Воронцових, що виявилися чомусь в метрах двадцяти одне від одного, 
ніхто не наглядав. Лише старовинна плита на могилі Світлого (викинута з со-
бору) нагадувала про його минулі подвиги, а заразом – і про невдячну люд-
ську пам’ять. 

З того часу, звичайно ж, багато що змінилося, і одне з підтверджень цьо-
му – відродження Преображенського кафедрального собору і перезаховання 
пізньою осінню 2005 року останків благородних громадян Одеси – Світло-
го князя Михайла Воронцова та його дружини. Рішення про перепоховання 
останків великих одеситів було прийняте на сесії міської ради одностайно. 

Рекомендована література:
Р.	Александров.	Исхоженные детством. – Одесса, Оптимум, 2000.
Балух	Д.,	Сурилов	А. Зенит Воронцовской Одессы. Исторический очерк. Кни-
га 2.— Одесса: «Оптимум», 2006
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Урок 7.

Одеса другої половини 
XIX століття
Господарське	процвітання	Одеси.	Розвиток	освіти,	науки,	культури.	
Одеса	середини	XIX	століття…	

Після підписання в 1856 році в Парижі мирного договору за результатами 
закінченої Кримської війни, настало певне пожвавлення в одеській торгівлі, 
проте її головний показник — торгівля зерном — не лише не вийшов на дово-
єнний рівень, але виявилася нижчою за результати багатьох попередніх років. 
Головна причина – незадовільний стан залізничних колій до Одеси. Але все 
одно, Одеса продовжувала в розумах людей мислячих залишатися «Півден-
ною столицею Росії». Виданий Міністерством внутрішніх справ «Путівник» 
продовжував вважати Одесу «пунктом скупчення правління, освіти й добро-
буту цілого обширного краю та провідним ринком для збуту продуктів всієї 
південно-західній частині імперії». 

Травень 1857 року ознаменувався створенням в Одесі Російського това-
риства пароплавства і торгівлі (РТПіТ) — з обширними правами і значними 
субсидіями. Як пише А.О. Скальковський, «...послуги «Російського Паро-
плавного товариства» не лише для торгівлі та транспорту людей і товарів, але 
і для держави... дуже пам’ятні...». 

У квітні 1859 року припинив своє існування режим «Порто-франко». 
Сорок років «Вільної економічної зони» зіграли найважливішу роль у роз-
витку Одеси. Місто та порт стали хлібним експортером світового рівня. 
Активним прибічником «Порто-франко» був губернатор Новоросійського 
краю М.С. Воронцов, тому що, як відзначає одеський дослідник А. Третяк, 
«…в руках такого майстерного політика «Порто-франко» було на певних 
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хронологічних відрізках вельми ефективним засобом. Перш за все, це стосу-
валося кризових періодів, пов’язаних з війнами, епідеміями або неврожайни-
ми роками. Зібрані в Одеському порту і в місті товарні маси дозволяли уник-
нути повної стагнації комерційної життєдіяльності Одеси».

Помітне зрушення в кількісному зростанні промислових підприємств 
Одеси відбувалося в 70-ті роки, а в 80—90-ті роки промислових підприємств 
було засновано у 2,5 рази більше, ніж за весь попередній період історії міс-
та. Особливо високими були темпи зростання крупної фабрично-заводської 
промисловості, яка була оснащена паровими двигунами.

Найбільш крупними підприємствами були: джутова фабрика Родо-
конакі, залізничні майстерні, пробковий завод Арпса, канатний завод 
Новікова,цукрово-рафінадний завод Олександрівського товариства, завод 
акціонерного товариства з виробництва пляшок, чаєрозважувальна фабрика 
тощо. Н а Куяльнику існував соляний промисел.

Помітною рисою для Одеси цього періоду було надзвичайно швидке зрос-
тання кількості жителів. Якщо в 1861˙р. тут проживало 115,5 тис.чол., то у 
1873˙р. уже налічувалось 193˙тис. чол.., а на початок 1892˙р. їх кількість зросла 
майже в 2 рази — 340,5 тис. чол., а у 1900˙р. наближалася до півмільйона — 
450˙тис.чол.

«Еру реформ» 60–70-х років ознаменувало піднесення суспільного руху, 
який прискорив проведення соціально-економічних перетворень. Розгора-
лись палкі обговорення майбутнього держави. В галузі політики висувались 
вимоги ліквідації станової нерівноправності у всіх сферах соціального жит-
тя. Важливий струмінь в суспільне життя вносив студентський рух. Виступи 

Пароплав	«Пруть»	в	доках	РТПіТа Вони	мали	відношення	до	встанови	

«порто-франко»	в	Одесі
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молоді на захист академічних свобод, бурхлива реакція її суспільно активної 
частини на факти поліцейського свавілля— все це знаходило живий відгук 
серед мешканців міста.

10 червня 1862 року із Санкт-Петербурга прийшло довгоочікуване для 
одеситів повідомлення: імператор підписав дозвіл на перетворення Ріше-
льєвського ліцею в Новоросійський університет (нині Одеський націо-
нальний університет ім. І.І.Мечникова), в чому чимала заслуга губернатора 
краю графа Олександра Григоровича Строганова, що змінив на цій посаді 
М.С. Воронцова. 

У вересні 1873 року на честь найважливішої події — відкриття першого 
водопроводу в Одесі (тоді — найсучаснішого в Європі та єдиного за протяж-
ністю в Російській імперії) — на Соборній площі запрацював фонтан. Важ-
ливу роль тут зіграли новий генерал-губернатор Павло Євстафійович Коцебу 
і — особливо — міський голова М.О. Новосельський…

У червні 1886 року на особисті кошти міського голови Григорія Григорови-
ча Маразлі відкрита друга в світі (після Пастерівської в Парижі) бактеріоло-
гічна станція, якою керував професор Ілля Ілліч Мечников. Сьогодні це НДІ 
вірусології та епідеміології ім. І.І.Мечникова. 

Слід зазначити, що за часів Г.Г. Маразлі Одеса стає одним з найбагатших 
і красивіших міст не тільки Російської імперії, але й Європи. В період його 
правління місто отримало міську публічну бібліотеку, народну читальню, му-
зей витончених мистецтв, народне училище, притулок для престарілих, їдаль-
ню для бездомних дітей, нічліжний притулок, ботанічний сад, Міський театр, 
трамвай, водогін, поштамт, перший стадіон, інші найважливіші об’єкти, на 

Рішельєвський	ліцей	–	Новоросійський Перший	фонтан	на	Соборній	площі	універси-

тет	–	ОНУ	ім.	І.Мечникова
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багато з яких він віддавав особисті заощадження. Незадовго до смерті Ма-
разлі пожертвував місту власну бібліотеку, яку збирав все життя. І сьогодні 
одним з видатних пам’ятників Одеси є скульптурна група «Лаокоон із сина-
ми», встановлена перед археологічним музеєм – найкраща копія, замовлена 
Маразлі з оригіналу родоських скульпторів І ст. до н.е., «Піо-Клементино», 
що зберігається у Ватиканському музеї. Виконана відомими італійськими 
скульпторами, вона була встановлена на дачі Маразлі з прекрасним видом на 
Одеську затоку на Французькому бульварі, після розграбування якої в 1920-
х роках вона опинилася в сквері на розі Преображенської та Буніна (раніше 

Бактеріологічна	станція	(Пастера,2)

Скульптурна	група	«Лаокоон	з	синами»,	

авт.	К.	Чевран

Лютеранська	церква	(кірха)

Г.Г.	Маразлі	
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– Поліцейська, Кондратенко, Р. Люксембург), а на початку 1970-х перемісти-
лася до археологічного музею. 

У 1897 році Одеса отримала ще один пам’ятник архітектури — величну лю-
теранську церкву Св. Павла, яку одесити багатьох поколінь називають «Кір-
ха», побудовану в стилі неоготики за проектом архітектора Шойрембрандта 
на місці старої першої кірхи, спорудженої в 1828 році (архітектор Боффо). 
Після Другої світової війни в приміщенні Кірхи розташовувалися бібліоте-
ка, спортивний зал. Декілька пожеж перетворили цей прекрасний пам’ятник 
архітектури на руїни. Особливо руйнівною була остання пожежа 1976 років, 
що спалахнула, за дивним збігом, в ніч з 8 на 9 травня (День Перемоги). На 
початку XXI століття за активної участі лютеранської церкви Німеччини, 
Одеської міськради і Одеської німецької общини Кірха народилася вдруге. Її 
урочисте відкриття відбулося в квітні 2010 року.

1 жовтня 1887 року урочисто відкрився Одеський міський театр (архітек-
тори Фердинанд Фельнер, Герман Гельмер) — справжня перлина світової ар-
хітектури, побудований замість старого театру, що згорів у 1873 році. При-
сутній на відкритті театру Фердинанд Фельнер, за свідченням репортерів, не 
зміг стримати сліз радості. «Я ніколи не бачив будівлі, прекрасніше за це!» 
— вигукнув він. A будували його прекрасні одеські архітектори Ю. Дмитрен-
ко, О. Бернардацці й Ф. Гонсіоровський. Сьогодні це Одеський національний 
академічний театр опери та балету. 

Рекомендована література:
Ф.О.	Самойлов,	М.О.	Скрипник,	О.Т.	Ярещенко. Одеса на зламі століть (кінець 
ХІХ—початок ХХ ст.). Одеса, «Маяк», 1998.

Оперний	театр	

(архит.	Г.	Гельмер	і	Ф.	Фельнер)

Пам’ятник	засновникам	Одеси

(архіт.	ЮДмитренко	й	скульпт.	Б.	Едуардс)
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Урок 8.

Одеса в першій половині ХХ століття.
Економіка	та	соціальний	розвиток	міста.	
Освіта,	наука,	культура.	Нова	організація	міського	управління.

Наприкінці ХІХ ст. в Одесі починається черговий будівельний бум, в цен-
тральній частині міста зводиться велика кількість величних будівель готелів 
і приватних будинків, більшість з яких стоїть і сьогодні. У той же час, бід-
ні верстви населення тулилися в абияк «зліпленому» житлі в околицях міста 
(Молдаванка, Слобідка, Пересип тощо). Будівництво ж «престижних» буді-
вель певною мірою пов’язане із значним припливом до Одеси іноземного ка-
піталу. Як вказує один з дослідників історії Одеси Патриція Херліхи (США) 
«…в Одесі в 1899 році налічувалося вісім бельгійських акціонерних компаній, 
по одній французькій і англійській. Загальний капітал складав 12181000 крб., 
майже стільки ж, скільки вклали російські акціонери — 15282928 крб. На до-
даток до акціонерних компаній було більше п’ятисот промислових підпри-
ємств, які повністю належали іноземцям».  

На початок ХХ століття завдяки енергійній діяльності бельгійських акці-
онерних товариств в Одесі налічувалося більше 80 км. трамвайних ліній, на 
яких спочатку використовувалися «конки» (трамваї на кінній тязі), а з 1910 
року — електричні трамваї. 

Як одне із явищ в історії Одеси, не можна не пригадати хвилювання, 
пов’язані з повстанням на броненосці «Князь Потьомкін Таврійський» в 
1905˙році, коли натовп матросів з броненосця і міські люмпени, що приєд-
налися до них, зайнялися розграбуванням і підпалами портових складів, що 
призвело до численних жертв серед населення (за різними джерелами — від 
500 до 1000 загиблих) і значних збитків (до 10 млн. крб.). 

Одеса ще в другій половині ХІХ століття стає притулком для різноманіт-
них іноземних революційних організацій, що тісно співпрацювали в умовах 
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конспірації з місцевими революціонерами, що не могло не позначитися на і 
без того напруженому житті міста. На початку 20-го століття в революційний 
рух активно втягуються робітники і студенти. Революція 1905 року остаточно 
зруйнувала колись мирне, трохи легковажне життя міста. Навіть така видатна 
подія, як відкриття Одеської консерваторії (1913 рік), істотно не вплинула на 
загальний настрій городян. 

У січні 1918 в місті владу узяли більшовики, створивши Одеський Раднар-
ком, але в середині березня до Одеси увійшли австро-німецькі війська, які 
почали активно вивозити устаткування, зерно, цукор, що викликало масову 
потужну протидію населения. Це, а також революція, що спалахнула в Ні-
меччині, змусили окупантів в листопаді забратися, але незабаром в порту ви-
садився значний англо-французький десант, що налічував 30 тисяч солдатів 
і офіцерів, а з Катеринграду прибула 10-тисячна армія Денікіна. Крім того, 
в грудні 1918 року до Одеси увійшли війська Директорії, і місто виявилося 
поділеним на три частини. В результаті організованого більшовиками пар-
тизанського руху й успішного повстання загонів червоних інтервенти й їхні 
союзники залишили Одесу, і на початку квітня 1919 року в місті була проголо-
шена радянська влада, що відразу ж націоналізувала банки. Панували безро-
біття, голод, не було палива. За підтримки Антанти, що залишилася на рейді 
ескадри, владу в місті ненадовго захопили денікінці — до лютого 1920 року, 
а потім до Одеси на довгі роки прийшла радянська влада. А вже влітку того 
ж року відкрився створений на основі приватних колекцій музей Західного і 
Східного мистецтва. 

Станція	конки	на	Тираспольській	пл.	 Броненосець	«Потьомкін»
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У 1925 році була заснована «Держдрама» (нині — Одеський академічний 
український музично-драматичний театр ім. В. Василька), а незабаром від-
крив сезон російський драматичний театр.

У 1930 році в Одесі відкрилися два нові вузи — інститут інженерів морсько-
го флоту й електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова. У 1935 році на 
тільки-но збудованому стадіоні в парку ім. Т.Г. Шевченка відбувся перший 
футбольний матч: збірна Одеси — збірна СРСР (0:0). У 1936році створений 
науково-дослідний інститут очних хвороб і тканинної терапії на чолі з акаде-
міком В.П.Філатовим.

Рекомендована література:
Донцова	Т. Молдаванка: Записки краеведа. Одесса: Друк, 2001
Губарь	 О.И. Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях. 
Одесса: Optimum, 2004

Театр	Держдрами	(нині	Український	

музично-драматичний	театр	ім.	В.	Василька)

НДІ	очних	хвороб	і	тканинної	терапії	

ім.	В.П.Філатова
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Урок 9.

Одеса в період 
Великої Вітчизняної війни.
Оборона	Одеси.	Життя	Одеси	в	період	окупації.	
Визволення	та	відбудова	міста.

Потужне бомбардування міста гітлерівською авіацією 22 липня 1941 року 
– рівно за місяць після початку Великої Вітчизняної війни — було націлене, в 
першу чергу, на порт, а 5 серпня почалася героїчна оборона Одеси, що продо-
вжувалася 73 дні, протягом яких Одеса та її захисники демонстрували всьому 
світу безприкладну мужність. Евакуація військ Одеського оборонного району 
увійшла до історії як зразок високої організованості. 22 грудня 1942 року була 
заснована медаль «За оборону Одеси». 

73 героїчних дні... Саме стільки тривала Одеська оборонна операція, за 
якою десятки тисяч загиблих, три роки окупацій та факти стійкого героїзму і 
фатальних помилок. У ті дні Ставка Верховного Командування віддала наказ: 
«Одесу не здавати й обороняти до останньої можливості». 

А Одеса все ще трималася. Марно фашисти прагнули захопити Одесу – її 
мужні захисники оберігали до останнього.

Оцінивши обстановку, що склалася на кінець червня 1941 р. на Південно-
Західному напрямі, гітлерівське командування вирішило активізувати дії на 
півдні. Німецьке командування надавало цьому великого значення, адже ово-
лодіння Одесою позбавило б Чорноморський флот його бази, зміцнило б по-
зиції гітлерівських військ у північно-західному районі Чорного моря, привело 
б до захоплення Криму, Донбасу, а потім – Північного Кавказу і Закавказзя. 
Отже, Одеса була стратегічною метою наступу групи армій «Південь».
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Щоб не допустити оточення головних сил фронту, Ставка директивою від 5 
серпня 1941 р. наказала відвести їх і зайняти лінію оборони на східному березі 
Дністровського лиману до Біляївки, від Біляївки на Ротмистрівку, Березівку, 
Вознесенськ і далі на Кіровоград, Чигирин. Відведення військ, указувалося в 
директиві, слід проводити вночі, етапами й завершити не пізніше 10 серпня. 
Директива вимагала обороняти Одесу до останньої можливості.

8 серпня 1941 р. у місті був оголошений стан облоги. Понад 100 тис. трудя-
щих Одеси вийшли на будівництво оборонних рубежів. Під артилерійським 
вогнем і безперервним бомбардуванням вони рили окопи, будували вогневі 
точки, зводили барикади. За короткий час у місті було споруджено 243 бари-
кади й три великих оборонних рубежі.

Гітлерівське командування вважало, що Одеса, яка не мала до війни жод-
них укріплень, не зможе триматися довго. Воно було настільки впевнене в 
цьому, що на 10 серпня 1941р. призначило в місті парад своїх військ. Викорис-
товуючи просування 11-ї армії до нижньої течії Дніпра, румуни обійшли пра-
вий фланг Приморської армії і почали прориватися до моря. Але їхні подальші 
спроби наштовхнулися на героїчний опір військ Приморської армії. Тільки 
протягом 11 і 12 серпня 1941 р. приморці відбили 9 великих атак противника, 
вивели з ладу 14 танків і знищили близько чотирьох тисяч солдатів та офіцерів

Однак, використавши свою п’ятикратну перевагу над захисниками Одеси 
в артилерії й більш ніж шестикратну в особовому складі, гітлерівці 13 серпня 
1941 р. у районі Аджійська (нині Рибаківка) вийшли до моря й напівкільцем 
оточили місто. Подальше їхнє просування було затримане героїчним опором 
військ Приморської армії. З 13 серпня 1941 р. Одеса та її захисники були по-
вністю ізольовані від материка. Єдиним засобом надійного зв’язку з радян-
ським тилом лишалися морські комунікації.

Після 15 серпня 1941 р. противник перейшов від натиску по всьому фронту 
до нанесення ударів по флангах. Радянські війська відповіли на цю тактику 
ворога контрударом і зірвали плани німців. Захисники Одеси показували зраз-
ки стійкості та відваги. Навіть поранені бійці й командири лишалися в строю.

Повним провалом закінчився намір противника висадити морський де-
сант на околицях міста. Він відступив. Але радянські війська зазнали числен-
них втрат. В окремих частинах і з’єднаннях вони сягали 40 й більше відсотків 
від загальної кількості бійців. Тільки за 19 днів серпня 1941 р. 2-а кавалерій-
ська дивізія Приморської армії, зокрема, втратила 742 чоловіки. Противник 
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же, нарощуючи сили, посилював атаки. Фронт оборони Приморської армії 
був розтягнутий, зростала загроза його прориву. Необхідна була й чіткіша ко-
ординація взаємодії армії з Чорноморським флотом.

19 серпня 1941 р. Ставка віддала директиву, згідно з якою з військ, що обо-
роняли Одесу, був створений Одеський оборонний район (ООР). Команду-
ючим військами ООР було призначено командира Одеської воєнноморської 
бази контр-адмірала Г.В. Жукова, який мав значний досвід, набутий у роки 
громадянської війни та в Іспанії.

Гітлерівське командування явно було невдоволене тим, що румунські вій-
ська все ще не могли захопити Одесу. Воно вимагало від уряду Румунії вжити 
термінових заходів щодо нарощування темпів наступу. Щоб швидше домогти-
ся успіху, румунське командування за рахунок 3-ї армії й нових, щойно сфор-
мованих дивізій, посилило війська 4-ї армії, які наступали на Одесу. Крім того, 
командування групи армій «Південь» направило під Одесу три дивізії та кілька 
артилерійських полків.

20 серпня 1941 р. противник поновив штурм міста. Захисники Одеси, не-
зважаючи на надзвичайно складне становище, відбивали атаки. Вони стійко 
утримували кожний рубіж, контратаками вибивали ворога, що вклинювався в 
оборону, не давали йому змоги закріпитися.

По 12–15 разів на добу їхні літаки бомбардували місто. Гинули люди, роз-
валювалися будівлі, але промисловість Одеси не припиняла роботи. Докумен-
ти свідчать, що в дні ворожої облоги підприємства Одеси дали фронтові 5 бро-
непотягів, 69 танків, 1962 міномети, 1020 вогнеметів, 210 тис. ручних гранат, 
десятки тисяч мін, 90 тис. пляшок із запалювальною сумішшю, а також від-
ремонтували 42 танки, понад 300 артилерійських гармат, 962 кулемети, 6502 
гвинтівки, 69 тракторів-тягачів, близько 600 автомобілів. Допомога мирних 
жителів Одеси мала для бійців і командирів ООР не лише суттєву практичну, 
а й моральну вагу.

Вони стійко відбивали атаки ворога. Поряд з воїнами діючої армії мужньо 
захищались ополченці. Стійко відбивав атаки ворога старий кадровий робіт-
ник заводу ім. Жовтневої революції В. П. Онищенко. На його особистому ра-
хунку не один десяток знищених гітлерівців. У районі с. Дальник відзначилися 
ополченці Одеського порту, заводу ім. Ілліча, канатного заводу й тютюнової 
фабрики. Протягом п’яти діб їхній невеликий загін відбив 16 атак гітлерівців.
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На кінець п’ятої доби з усього загону живими лишилися тільки двоє: Лев 
Руднєв і Ніна Воскобойник. На них рухалися танки й піхота ворога. Л. Руднєв 
наказав дівчині: «Повзи до своїх, скажи там, в Одесі, що ми чесно билися до 
останнього подиху». Зі зв’язкою протитанкових гранат він кинувся навперей-
ми ворожому танкові й підірвав його, загинувши сам.

Хоробро бився з ворогом депутат Одеської обласної ради, молодший сер-
жант 4-ї роти 1-го батальйону 8-го стрілецького полку Олександр Нечипурен-
ко. Він неодноразово ходив у розвідку, здобував цінні відомості. Були випадки, 
коли О. Нечипуренко з радіостанцією пробирався на територію, зайняту воро-
гом, і звідти коригував артилерійський вогонь наших батарей. Якось, будучи 
в розвідці, Олександр виявив протитанкову батарею, непомітно підібрався до 
неї й закидав гранатами. Кілька солдатів противника було вбито, решта розбі-
глася. Не гаючи часу, він запріг коней в одну з протитанкових гармат, наванта-
жив ящики зі снарядами й патронами і привіз їх у свою частину. За цей подвиг 
Олександр Нечипуренко нагороджений орденом Леніна.

У боях під Одесою мужньо відбивала атаки ворога командир кулеметної 
обслуги 54-го полку 25-ї стрілецької дивізії ім. В. І. Чапаєва сержант Н. А. Оні-
лова. Молода робітниця Одеської трикотажної фабрики у перші дні війни до-
бровільно вступила до лав Червоної армії. Отримавши кулемет, вона заявила: 
«Із нього я буду косити фашистів. Немає і не може бути пощади ненависно-
му ворогові». Вже під час свого першого бою Ніна дотримала слова, знищила 
близько 40 гітлерівців. А всього під час оборони Одеси й пізніше в боях під 
Севастополем Н.А. Онілова знищила понад 350 ворожих солдатів і офіцерів.

Добровільно прийшла до військкомату та була зарахована до 25-ї Чапаєв-
ської стрілецької дивізії і Л.М. Павличенко

Значну допомогу військам оборонного району надавала авіація Чорномор-
ського флоту. Вона громила скупчення військ і техніки противника, прикри-
вала з повітря свої війська, морські сполучення та військово-морську базу.

Жорстокість боїв наростала з кожним днем. Становище захисників обо-
ронного району погіршувалося. 14 вересня 1941 р. Військова рада ООР наді-
слала до Ставки телеграму, в якій об’єктивно охарактеризувала обстановку, 
що склалася. 15 вересня 1941 р. Ставка телеграфно звернулася до Військової 
ради з проханням протриматися ще 6 – 7 днів, протягом яких буде надіслана 
допомога.

А тим часом напівкільце навколо Одеси змикалося все тісніше. В схід-
ному секторі оборони, між лиманами Аджаликський та Хаджибейський, 
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противникові вдалося просунутися на 4 – 8 км. Це дозволило йому здійсню-
вати артилерійський обстріл Одеського порту. Становище захисників Одеси 
різко погіршилося, бо транспорт, який доставляв боєприпаси та продукти хар-
чування, тепер міг заходити в порт лише вночі. У зв’язку з цим радянське ко-
мандування вирішило завдати контрудар по району Старої і Нової Дофінівки, 
звідки здійснювався обстріл наших кораблів у порту.

Після того, як на допомогу захисникам оборонного району за рішенням 
Ставки на кораблях були доставлені частини 157-ї стрілецької дивізії та ди-
візіон реактивних мінометів «катюша», в ніч на 22 вересня 1941 р. у тил про-
тивника був висаджений морський десант. Одночасно завдали контрудар вій-
ська східного сектора оборони. Ворог не витримав натиску й поспішно, ки-
даючи зброю, поранених і вбитих, почав відходити. Внаслідок успішних дій 
наших військ Одеський порт перестав обстрілюватися важкою артилерією 
противника.

Сформовані дивізії, посилило війська 4-ї армії, які наступали на Одесу. 
Крім того, командування групи армій «Південь» направило під Одесу три ди-
візії та кілька артилерійських полків.

Однак 16 жовтня захисники відступили. Ще з початку місяця згідно зі стра-
тегічними планами командування поступово евакуювався Одеський оборон-
ний район.

У той час ворог підійшов до Харкова, Донбасу і Криму...
Спочатку планувалося провести евакуацію до 6 жовтня, але через масштаб-

ність цієї операції остаточну дату було перенесено на 15 жовтня. …
Газета «Правда» у той час порівнювала оборону Одеси з Верденською опе-

рацією: у 1916 році, у роки Першої світової війни, німецькі війська протягом 

Одеський	порт	після	бомбардування У	серпні	1941р.



80

шести з половиною місяців безрезультатно намагалися прорвати французьку 
оборону в районі Вердена ...

Безприкладну мужність демонстрували підпільники, що залишилися в 
місті, і партизанські загони В. Молодцова (Бадаєва), С. Дроздова та ін., що 
наводили жах на німецько-румунських окупантів і тримали їх у постійному 
страху. Важливим центром підпільно-партизанської діяльності стала добре 
розгалужена мережа катакомб під Одесою та передмістям. Досить ефектив-
ною була діяльність патріотів в порту та на залізничному транспорті. Головні 
зусилля учасників руху Опору, що працювали у порту, були спрямовані на те, 
щоб зірвати відбудовчі та ремонтні роботи на причалах, організовувати дивер-
сії під час розвантажувальних робіт. Завдяки добре продуманому плану опера-
ції по звільненню Одеси, військовій майстерності, наполегливості та мужності 
солдат, героїзму партизан та підпільників, вдалося уникнути важких вуличних 
боїв, що зберегло життя мирного населення та врятувало від руйнації пам’ятки 
архітектури та мистецтва нашого міста. 

Вранці, 10 квітня 1944 року на приміщенні Одеського театру опери та ба-
лету замайорів червоний прапор. І до 10 год ранку Одесу було повністю звіль-
нено від окупантів військами 3-го Українського фронту під командуванням 
генерала армії Р.Я. Малиновського. 

Незабаром наказом від 7 червня 1944 року Наркома морського флоту Шир-
шова в Одесі відкривається вище мореплавне училище. 

У наказі Верховного Головнокомандувача від 1 травня 1945 року Одеса се-
ред перших названа містом-героєм. 

А яким побачили Одеський порт його визволителі в той незабутній день 
– 10 квітня 1944 року? Порту, як такого, не існувало – купи руїн, що диміли. 
Не лише вороги, але й щирі друзі вважали, що навіть на часткове відновлення 
порту для можливості мінімальної переробки вантажів будуть потрібні довгі 
роки. Але вже на початку жовтня того ж 1944 року були розвантажені перші 
судна. І якщо в 1945 році порт досяг 50% рівня вантажообігу 1940 року, то через 
рік, в 1946 році, показники останнього довоєнного року були перекриті!.. 

Рекомендована література
Історія Одеси/колектив авторів. головн. ред. В.Н.	Станко. — Одеса:Друк,2002
Щетников	 В.П. До питання про діяльність руху Опору в Трансністрії/Одеса
і українці.
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УРОК 10.

Одеса в другій 
половині ХХ століття
Соціально-економічний	розвиток	міста.	Освіта,	наука,	культура.

У 1968 році на Новому молу побудований сучасний морський вокзал. У 
1977 році в будівлі колишнього палацу князів Гагаріних відбулося відкриття 
Одеського літературного музею.

Список звершень в Одесі на трудовому і культурному фронтах, звичайно, 
можна продовжувати достатньо довго, і виглядати він буде вельми значним, 
але не можна не відзначити жахливу втрату духовності, яку місто пережило 
за довгі роки радянського лихоліття. Тоді у варварський спосіб знищували-
ся кладовища і храми, безсовісно переписувалася історія, а з пам’яті городян 
нових поколінь викорчовувалися славні імена великих наших попередників, 
що за короткий час зуміли створити на місці невеличкого селища Хаджибей 
прекрасне європейське місто — південну столицю імперії. Одеса, що на довгі 
роки залишилася без дбайливих, мудрих господарів, поступово перетворю-
валася на провінційне місто N — недоглянуте, з не ремонтованими протягом 
десятків років комунікаціями, облупленими фасадами справжніх пам’ятників 
архітектури. Людоїдські репресії в 1930-х, їх продовження після закінчення 
війни на тлі боротьби з «безрідними космополітами» призвели до масового 
виїзду за рубіж певної частини еліти Одеси. 

Лише із здобуттям Україною незалежності і демократичними перетворен-
нями, на початку 1990-х, немов вийшовши з важкого летаргічного сну, місто 
змогло пригадати про свою унікальність і самобутність. Вулицям, що довгі 
роки носили імена політичних авантюристів і терористів, були повернені іс-
торичні назви, але багато що, дуже багато що, було загублено безповоротно. 
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Проте й в найкращі часи в серцях городян не вмирав дух Міста, «одеська 
мрія» — образ багатонаціонального, толерантного, веселого і процвітаючого 
європейського мегаполісу. Безумовно, найбільш яскравими для міста були ті 
знаменні шість десятків років — від закладки перших фундаментів за де Рі-
баса за геніально розробленим планом будівництва міста і порту де Воланом 
до придбання Одесою вигляду, яким ми пишаємося й сьогодні, в «епоху Во-
ронцова». За цей короткий період юна Одеса продемонструвала здивовано-
му світу небачені темпи розвитку. А який нечуваний універсалізм! Подумати 
лише: потужний порт, найвишуканіша міська архітектура, вражаючі рекорди 
в торгівлі і всеохоплююче прагнення молоді до освіти. 

Проте за такою досить привабливою «візитівкою» міста криється багато 
актуальних і гострих проблем сучасного й перспективного розвитку міста – 
соціальних, демографічних, економічних, екологічних, містобудівних.

 Так, розвиток Одеси продовжується. Місто, його мешканці продовжу-
вали (і продовжують) радувати доброзичливців високим професіоналізмом і 
невичерпним оптимізмом. Ми лише підкреслили: аура, «посіяна» тією «пре-
красною п’ятіркою», — Рібасом, Воланом, Рішельє, Ланжероном і Воронцо-
вим, — і сьогодні лине над Одесою. Наше місто, що нині нараховує більше 
1 млн. мешканців, — найбільший торговельно-промисловий, туристичний і 
культурний центр незалежної України.

А яке місто на планеті може порівнятися з Одесою щодо народження ве-
личезної кількості талантів в літературі, науці, музиці? 

Тут народилися і починали свою діяльність геній ракетно-космічної тех-
ніки Валентин Глушко, учений-астрофізик зі світовим ім’ям Георгій Гамов, 

Одеський	морвокзал Літературній	музей
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основоположник радянської космонавтики Сергій Корольов, винахідник су-
часної електролампи Василь Дідріхсон, чиї розробки згодом використовував 
американець Едісон, Володимир Жаботинський – знаменитий письменник 
і філософ, Ісаак Бабель – видатний письменник, великий скрипаль Давид 
Ойстрах і великий піаніст Еміль Гілельс, чудові поети Едуард Багрицький, 
Анна Ахматова і Віра Інбер, Яків Бардах – організатор першої в колишній 
імперії станції швидкої допомоги і, звичайно ж, «головний одеський консул у 
Москві» — музикант і співак, неповторний Леонід Утьосов, і як не пригадати, 
що сьогодні у всьому російськомовному світі Одесу гідно представляє «живий 
класик», як з любов’ю називаємо ми цю людину, — Михайло Жванецький. 
Їх, цих видатних одеситів, людей різних національностей і віросповідань, що 
прославили наше місто, — величезна кількість.

Сьогодні в Одесі знаходяться 16 іноземних консульств і 8 місій-
представництв країн-членів Європейського Союзу й ін. держав. Наше місто 

Й.де	Рібас Герцог.А.-Е.Рішельє Граф	М.	Воронцов

Ф.де	ВоланГраф	О.	Ланжерон
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має 23 міст-побратимів у різних частинах земної кулі. Крім того, з 14 містами 
нас зв’язують партнерські стосунки. Міжнародний авторитет Одеса підтри-
мує на найвищому рівні у діяльності таких престижних міжнародних органі-
зацій, як «Євромісто» (більше 120 міст з 30 країн Європи), куди Одеса при-
йнята разом з Лондоном і Женевою, «Ліга історичних міст» (більше 70 відо-
мих міст світу), «Міжнародний Чорноморський Клуб» та ін. Така міжнародна 
активність «південної столиці» України безумовно сприяє й зростанню авто-
ритету нашої молодої держави. 29 квітня 2009 року на засіданні Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі прийнято рішення про присуджен-
ня Одесі Дошки Пошани Ради Європи – другий за значущістю зі ступенів 
Європейської Премії. 

«Одеса — найкомфортніше і найбезпечніше місто України» — такі резуль-
тати засвідчив в лютому 2010 року Київський центр «Інститут міста», ґрунту-
ючись на показниках Держкомстату України і місцевих органів статистики.

Як і було задумано мудрими «батьками-засновниками», місто наше й сьо-
годні демонструє дійсний універсалізм, поєднуючи в собі найбільший в Укра-
їні морський порт, розвинену промисловість, курортно-рекреаційний комп-
лекс, транспортну і фінансову інфраструктури. Одесити упевнені, що сьо-
годні обставини дозволяють Місту знову займатися втіленням сокровенної 
«одеської мрії» в реальність, тим паче, що для цього є серйозні підстави. Адже 
Одеса розташована на перехресті шляхів з Північної і Центральної Європи на 
Близький Схід і до Азії. Одеський регіон має широкий вихід до Чорного моря 
і Дунаю. Крім того, міжнародний Одеський аеропорт належить до найкрупні-
ших аеропортів України і зв’язаний повітряними лініями з багатьма містами 
України, Росії, Західної Європи, Азії і Африки. 

Ми,	одесити,	твердо	віримо	у	велике	майбутнє	нашого	прекрасного	міста!




