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М. М. Красиков
Музей у місті та місто в музеї: імперативи XXI століття

(З досвіду роботи Етнографічного музею  
«Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ»)

Будь-який музей, що є в місті, не тільки акумулює його історію, а й сам 
є частиною минулого, артефактом, «експонатом» «експозиції» під назвою 
«місто N», тобто є породженням міста. Утім, історія – це й далеке мину-
ле, і кожна хвилина сьогодення, що насправді одночасно належить двом 
вимірам часу – Сучасності та Минувщині.

Музей відрізняється від сховища чи антикварної лавки саме тим, що 
він, зберігаючи історичні скарби, о ж и в л ю є їх майстерною композицією 
й не менш майстерною розповіддю екскурсовода. А ще музей знаходиться 
в постійному діалозі з Містом – його мешканцями (живими й мертвими), 
його кварталами (старовинними, промисловими, «спальними»), з невло-
вимим, однак відчутним genius loci – «генієм місця».

Тому справжній музей (якої спрямованості він би не був) не може за-
лишатися байдужим до міста, якщо не хоче, щоб місто стало байдужим 
до нього.

Усвідомлюючи ці принципові засади, Етнографічний музей 
«Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича, створений нами на початку 1990-х 
років при кафедрі етики, естетики та історії культури НТУ «ХПІ», поряд 
із суто етнографічною проблематикою почав займатися більш широкою 
краєзнавчою роботою, оскільки краєзнавство можна (і треба!) розуміти 
як аспект культурної антропології, як, власне, і сучасну етнологію [див.: 
20–27].

Із 2008 р. студенти НТУ «ХПІ» почали систематичну фото- 
та відеофіксацію старих вуличок Харкова. Сьогодні є «досьє» на понад 50 
вулиць міста:

1) диск із відеоматеріалом, фотографіями будинків, побудованих 
до  1940-х років (щонайменше – 3–4 ракурси, щонайбільше – понад 20), 
історичними відомостями, які вдалося розшукати у відділі україніки ХДНБ 
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ім. В. Г. Короленка та в Інтернеті (з посиланнями на джерела), а також іноді 
за результатами інтерв’ю з мешканцями будинків;

2) фотоальбом;
3) роздрукований текстовий документ – історична довідка.
Кілька вуличок були обстежені навіть двічі, і в  цьому був свій сенс: 

після проведення «реконструкцій» (а насправді – «реставруйнацій») деякі 
старі будинки були так «модернізовані», що зовсім втратили свій первин-
ний вигляд і зараз здаються тільки-но збудованими офісами. А  на  місці 
кількох будівель, що потрапили у  студентський об’єктив, зараз – яма і 
металевий паркан… (як, наприклад, на  вулиці Гоголя навпроти готелю 
«Чичиков»). Можливо, фотографії цих «покійників» є тільки в  нашому  
архіві.

З вересня 2009 року почалася виставкова діяльність музею. Першою 
ластівкою стала експозиція «Харківський фотопаралелізм» – проект ба-
калавра Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котля-
ревського Аліси Василькової і студентів-політехників Антона Миронова 
та Олексія Кабанця.

Ідея була такою: узяти дореволюційні фотографії Харкова і спробува-
ти зробити знімок із того самого місця, що й сто років тому. Фотографії 
(старі й нові) розміщувалися одна під одною на  планшетах і наочно де-
монстрували, яким був Харків і яким став. На жаль, в естетичному плані 
жодна із сучасних паралелей не могла конкурувати зі старовинною. Років 
10 тому фотограф Микола Коненко видав невеликим накладом комплект 
із 16 листівок «Харьков в прошлом и настоящем», зроблений за тим самим 
принципом, однак студенти про це видання не знали, та й експозиція їх 
була вдвічі більшою.

Із вересня по грудень 2009 року в ХПІ тривав підтриманий профко-
мом студентів фотоконкурс студентських робіт «Місто, яке ми втрачаємо». 
На конкурс було подано 15 проектів, узяло участь близько 30-ти студентів 
другого та  п’ятого курсів трьох факультетів. Ураховувалися не  тільки 
майстерність фотозйомки, художня якість кадрів, а  й уміння учасників 
конкурсу «розпитати» кинуті напризволяще будівлі – дізнатися про їхню 
історію за  друкованими й усними джерелами. Характерна назва одного 
з проектів: «Кто ты, дом №27?»

Дійсно, головна мета акції була досягнута: як автори робіт, так 
і відвідувачі виставки побачили не мертві руїни, а   ж и в у   і с т о р і ю, 
почули німі стогони й крики болю та відчаю колишніх кам’яних красенів. 
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Виставка демонструвалася в  читальній залі кафедри етики, естетики 
та  історії культури НТУ «ХПІ» з 25 грудня 2009 року по  24 грудня 2010 
року, два зимові місяці 2011 року перебувала на  історичному факультеті 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, а восени 2011 року – в Обласній бібліотеці для 
дітей.

Місто постало як жива істота, що потребує допомоги й співчуття, 
суб’єктного, а не об’єктного ставлення до себе, тобто прагне справжньо-
го діалогу.

Саме тому у  вересні 2010 року було оголошено перший міський 
краєзнавчий конкурс студентських фоторобіт «Харківські двори-
ки». Співорганізаторами його разом із музеєм «Слобожанські скар-
би» виступили: профспілковий комітет студентів НТУ «ХПІ», Східно-
регіональний відділ Центру пам’яткознавства НАН України, історичний 
та філологічний факультети ХНУ імені В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства 
ХНУ імені В.  Н.  Каразіна, історичний факультет ХНПУ ім. Г.  С.  Сково-
роди, кафедра теорії та  історії мистецтв Харківської державної академії 
дизайну та  мистецтв, Українське товариство охорони пам’яток історії 
та культури, Харківський науково-методичний центр охорони культурної 
спадщини. Конкурс відбувся за  інформаційної підтримки газет «Глав-
ное», «Слобідський край», «Політехнік», Харківської міської галереї ім. 
С. І. Васильківського, галереї «Маестро», ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

Умовами конкурсу передбачалося не  тільки представити художні 
фото, написати історико-документальну розвідку про життя двору, а й уза-
гальнити свої думки в есе, присвяченому долі старого Харкова й, зокрема, 
його двориків.

Усього на  виставці було представлено 39 проектів, 31 із яких було 
виконано студентами ХПІ (переважно 2 та  5 курсів ЕМ, МШ та  ЕІМ 
факультетів).

На відкритті виступили онук архітектора О.  М.  Бекетова Федір Се-
менович Рофе-Бекетов, відомий журналіст (головний редактор газети 
«Главное»), художник і поет, член журі конкурсу Євген Маслов, головний 
спеціаліст Центру охорони культурної спадщини Володимир Путятин.

Особливо зворушливою була розповідь Федора Семеновича про 
бекетівські дворики, однак і розповіді переможців про дворики, де про-
йшло їхнє дитинство, або про те, чому саме цей двір вони обрали в якості 
об’єкта свого художньо-документального дослідження, не  залишили 
нікого байдужими.
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Обидві виставки мали певний суспільний розголос: кілька сюжетів 
про них з’явилося на телебаченні (ОТБ, «Перша столиця», «Фора»), репор-
таж із відкриття звучав по  обласному радіо, а  про виставку «Харківські 
дворики» журналістка Світлана Кублицька розповіла в так званому «пре-
зидентському випуску» новин на  всю Україну; про виставку «Місто, яке 
ми втрачаємо» писала газета «Харьковские известия». Інформаційні спон-
сори виставки «Харківські дворики» газети «Слобідський край» та «Глав-
ное», які неодноразово вміщували об’яви про конкурс, пізніше подавали 
інформацію про його результати та відкриття виставок [15–16, 18–19, 31–
33, 38, 41, 57].

Виставку «Місто, яке ми втрачаємо» відвідали не  тільки політехніки, 
а  й студенти інших ВНЗ, зокрема культурологи ХНУ ім. В.  Н.  Каразіна, 
мистецтвознавці Академії дизайну та мистецтв, причому троє з них написа-
ли рецензії на виставку (один текст можна подивитися і зараз на сайті [33]).

Протягом 2011 р. пройшло ще два конкурси, у кожному з яких узя-
ло участь понад 60 осіб (усього в  цьому проекті на  сьогоднішній день 
нараховується понад 300 учасників). На  виставках були представлені 
не лише фото, а й живопис та графіка. У виставках брали участь не тільки 
конкурсанти – студенти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди, Харківської державної академії дизайну 
та мистецтв, Харківського художнього училища, Харківської національної 
академії міського господарства, Харківської державної академії культу-
ри, — а й учні Художньої школи ім. І. Ю. Репіна, знані фотомайстри Во-
лодимир Оглоблін, Ігор Лаптєв, Ігор Нещерет, професійні художники 
Олександр Лисенко, Олександр Шило, Роман Агасян, В’ячеслав Шуліка, 
В’ячеслав Панов, Ілля Лучковський, Марія Безнощенко-Лучковська, Алла 
та Галина Хміль, Максим Кілочко та ін. До числа співорганізаторів долучи-
лися Харківський музей приватних колекцій, Харківський національний 
автодорожній університет, Харківський художній музей, Культурний 
центр «Новий Акрополь», театри «Ланжерон», «P.S.», «19», Центр сучасно-
го мистецтва «Нова сцена», Творчий центр «Апарте», видавництва «Рари-
тети України», «САГА», «АССА», Рекламне агентство «ІРІС». 

Роботи, представлені на  ІІ та  ІІІ конкурси, уже побували 
в  Пархомівському художньому музеї, Харківському літературному 
музеї, Харківському будинку актора, Харківському національному 
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університеті ім. В. Н. Каразіна, Харківському національному університе-
ті радіоелектроніки, Харківському національному педагогічному 
університеті ім. Г.  С.  Сковороди, Народній українській академії, 
Харківському національному автодорожньому університеті, Харківській 
національній академії міського господарства, Харківській державний 
академії дизайну та  мистецтв, Харківському національному технічному 
університеті сільського господарства ім. П. Василенка.

Багато конкурсних проектів потрапило (повністю або частково) 
на сторінки преси та наукових видань [7–8, 11, 28, 45, 47–51]. Інформація 
про виставки теж подавалися у  ЗМІ. Читачі активно відгукувалися 
на публікації в інтернеті та в газетах [ див., напр.: 1, 43–44].

У межах виставок пройшла низка культурологічних акцій: відзначен-
ня 100-річчя від дня народження знаного дослідника історії харківської 
архітектури Олександра Лейбфрейда [25]; три вечори, присвячені 
славетній художниці Зінаїді Серебряковій, причому 19 вересня 2011 року, 
у день пам’яті землячки, на будинку по вул. Червоножовтневій, 25, де меш-
кала в 1919–1920 рр. художниця, було відкрито меморіальний банер, а вечір 
пройшов безпосередньо на подвір’ї [24]; у день її народження на запро-
шення створеного учасниками проекту Неформального товариства друзів 
Зінаїди Серебрякової приїздили з Москви родичі художниці Катерина Лан-
сере та Павло Павлінов; певний резонанс викликала в харків’ян проведена 
в  День міста акція «Старі дворики – старі ігри», де старожили, що при-
йшли на виставку «Харківські дворики» до Будинку актора, розповідали, 
у які ігри вони грали на міських подвір’ях 50–70 років тому  [21]. 

Утаємничена краса старого Харкова, ще не знищена до кінця всюдису-
щим пластиком, гаражами, прибудовами, дивиться на нас зі студентських 
ватманів та планшетів, живописних та графічних робіт. У цих молодих лю-
дей нема туги за минулим, а є відповідальність перед майбутнім за збере-
ження с ь о г о д н і ш н ь о г о міста, яке ці юнаки та дівчата вже встигли 
полюбити і не хочуть утрачати.

Місія музею – не  тільки зберегти пам’ять про місто, а  зберегти 
саме місто. Естетичне захоплення, історичне пізнання, культурологічна 
емпатія  – на  пробудження саме цих здібностей, які повинні ста-
ти імперативами свідомості й поведінки людини XXІ ст., спрямована 
діяльність Етнографічного музею «Слобожанські скарби». 

Після краєзнавчої екскурсії по  Харкову студент 2 курсу 
енергомашинобудівного факультету Дмитро Мачуха написав: «Разумеет-
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ся, могучая русско-украинская культура не  пострадает от  нашего беспа-
мятства. Пострадают в  своем культурном развитии те, кому достанется 
однообразный город без архитектурной спадщины с кучами казино, кафе, 
ресторанов и  ночных клубов и  с  нищими библиотеками». А  його одно-
курсниця Катерина Алєксєєва у своєму есе зазначила: «Похоже, что когда 
власть, наконец, обратит внимание на проблему сохранения историческо-
го прошлого в Харькове, сохранять уже толком будет нечего. Но я все же 
не перестаю надеяться на то, что Харькову удастся сохранить памятники 
своего прошлого». Утім, абстрактні сподівання можуть виявитися мар-
ними. Мóлоді до  душі дії. Ситуація в  місті зі збереженням культурної 
спадщини надзвичайно критична. Сьогодні, як ніколи, потрібен Комітет 
громадського порятунку старого Харкова. Подібна організація в  Києві 
вже врятувала кілька старовинних будівель. І кому, як не  студентам, 
традиційно соціально активній силі, спробувати протистояти сучасній 
нахабній «цивілізадниці»?
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О. П. Хаєцький 
Формування музейних колекцій Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського
Збирання та  систематизація музейних колекцій Миколаївського 

національного університету (МНУ) імені В.  О.  Сухомлинсько-
го є невід’ємною складовою розвитку навчального закладу, що веде 
свою історію від заснованого в  1913 р. Миколаївського учительсько-
го інституту. У  цьому повідомленні поставлено за  мету висвітлити 
основні етапи та  особливості формування, структуру та  зміст колекцій 
університетських музеїв і визначити можливі шляхи підвищення їх ролі 
в розвитку університету. 

Перша спроба створення в  навчальному закладі музею, який мав 
науково-педагогічного профіль, була здійснена всередині 20-х років ХХ ст. 
У 1925 р. штат музею Миколаївського інституту народної освіти складався 
з трьох працівників. На базі музею проводились екскурсії, лабораторні за-
няття, читались лекції, працював гурток радіолюбителів. Музей відвідували 
не лише студенти, а й робітники, червоноармійці, учні місцевих шкіл [1]. Із 
закінченням «золотого десятиріччя» в розвитку краєзнавства та музейної 


