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Вулиця Толстого, частина перша 

До кінця Х1Х століття Київ складався з трьох частин - Старого Києва, 
Подолу і Печерська. З 1830-тих рр. вони з'єднуються, і починається інтенсивна 
забудова Хрещатика, заселення пустирів, реконструкція вулиць. Місто 
виходить за традиційні межі, а в старих частинах засипаються яри, струмки 
укладають в підземні труби, вулиці випрямляють і розширюють. У 1830-
1850-тих рр. майже повністю зірвані вали Старокиївських укріплень, частково 
засипаний величезний Афанас’євський яр. Велика територія за межами міста 
була відведена під забудову Університету. Згідно вказівки імператора, 
прийнятої в січні 1834 р., Київ слід було прикрашати красивими кам'яними 
будинками, а криві і вузькі вулиці знищувати, прокладаючи замість них широкі 
й рівні. Для зв'язку Університету з Печерськом запроектували широкий бульвар 
(колишня Бульварна вулиця, потім Бібіковський бульвар, зараз Бульвар 
Шевченка). У 1846 р. була запроектована, а в 1850-ті роки почалася забудова 
вулиці ліворуч від Університету, яка отримала назву Шулявської так як вела в 
бік робочого передмістя Шулявка. Вулиця була віднесена до 2 розряду, і 
забудовувалася в основному непарна сторона, так як на парній були 
розташовані Університет, сквер і Ботанічний сад. 

У 1891 р. вулиця була перейменована в Караваївську на честь 
знаменитого професора хірургії Київського університету Караваєва у зв'язку з 
50-річчям його наукової та педагогічної діяльності. 

Володимир Опанасович Караваєв (1811-1892) народився в старовинному 
російською місті Вятка в сім'ї заможного купця. Батько всіляко підтримував 
прагнення дітей до знань. Бачачи, як молодший син Володимир з юних років 
тягнувся до книг. Він віддав його в престижну гімназію, а потім на 
медфакультет Казанського університету. У перші ж роки навчання допитливий 
розум, схильність до наукової роботи та старанність висунули Караваєва в 
число кращих студентів. У 1831 р. 20-річний Володимир Караваєв отримав 
диплом лікаря 1 розряду, що свідчило про його блискучі знання, отримані в 
Університеті. Обравши для себе спеціальність хірурга, Караваєв їде в 
Петербург, де в той час працювали найкращі фахівці. Два роки він безкоштовно 
працює у військово-сухопутному госпіталі і Маріїнській лікарні для бідних, а 
потім на два роки їде в наукове відрядження до Німеччини, щоб познайомитися 
з новітніми досягненнями західноєвропейської медицини, де зустрічається з 
Пироговим, який став його другом і вчителем. З 1839 р. Караваєв працює 
хірургом у Кронштадському госпіталі, де за рік виконував 113 операцій, в той 
час як професори столичних клінік проводили на рік по 15-30 операцій. Він 
здобуває широку популярність в медичних колах і в 1840 р., коли вийшов указ 
імператора про створення при Київському університеті медичного факультету, 
29 річного вченого обирають професором хірургії та деканом медичного 
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факультету. 60 років життя віддав Караваєв медицині, з них 50 років працював 
хірургом в Києві. Одночасно з навчально-педагогічною роботою Караваєв 
безкоштовно оперував у міській лікарні для бідних. Тільки за перший рік 
роботи в Києві він виконав 180 операцій, причому без єдиного смертного 
результату. А всього в складний донаркозний період він зробив 19 тисяч 
операцій, довівши техніку операцій до досконалості. 

Караваєва по праву вважають основоположником цілого ряду галузей 
медицини - вітчизняної офтальмології, отоларингології, ортопедії і 
травматології, проктології та нейрохірургії. Він першим довів необхідність 
заснування кафедри очних хвороб з відповідною клінікою - адже до нього йшли 
не тільки з Київської губернії. А з усіх кінців Росії. Він безкоштовно приймав 
сліпих, які йшли до нього з надією і поверталися зрячими. Не дарма казали, що 
"в Київ йшли в Лаврі помолитися і Караваєву поклонитися". 

Такої високої честі мало хто з лікарів був удостоєний. Не можна не 
відзначити виняткову працездатність Караваєва - і в 60 і в 70 років він 
продовжував щодня працювати по 10-12 годин на добу. 1 грудня 1890 р. в газеті 
"Київське слово" з'явилося повідомлення про те, як Київ збирається святкувати 
50-річний ювілей діяльності Караваєва. Вирішено було послати депутацію для 
привітання та піднесення хліба - солі. Враховуючи, що Караваєв належав до тієї 
плеяди великих діячів, які створили славу Київського університету, вирішено 
було назвати Шулявську вулицю, на якій він жив в ці роки, - Караваєвською. 
Міська дума обрала Караваєва почесним громадянином міста. Імператор 
Олександр присвоїв Караваєву звання таємного радника. Це провадження 
професора в повні генерали було безпрецедентною подією в історії 
університетів з часу видання Петровської табелі про ранги в 1722 р. У Києві 
тільки дві людини удостоїлися такої нагороди - Юзефович і Караваєв. 

Хвилюючий подарунок піднесли ювілярові товариші по службі, 
професора усіх факультетів Київського університету. Це була витончена 
модель російської селянської хатинки висотою близько 1,5 аршини. На дверях її 
напис: Володимир Опанасович Караваєв. 1840-1890. Товариші по службі. Але 
найдивовижніше чекало ювіляра, коли він відчинив двері цієї незвичайної 
різьбленої хатинки. На першому плані всередині знаходився цілий альбом видів 
Києва, виконаних олійними фарбами. По кутах хатинки були розставлені 
знімки моментів діяльності Караваєва як хірурга. 

Можна тільки дивуватися енергії цієї видатної людини. Окрім наукової, 
лікувальної та педагогічної діяльності В.О. Караваєв вів велику громадську 
роботу. Він заснував Російське хірургічне товариство ім. Пирогова і тривалий 
час керував ним. Кілька десятиліть його обирали президентом Товариства 
київських лікарів. 

3 березня 1892 р. Караваєв помер від запалення легенів. Його 
відспівували в Університетській церкві і всю дорогу до Байкового кладовища 
несли на руках. На подушечках несли 8 орденів - Станіслава, Анни, 
Володимира, Олександра Невського. Це був похорон заслуженого генерала від 
медицини, полем бою якого була операційна, а наполегливим і підступним 
противником - хвороби його пацієнтів. І хоча в 1920 р. вулицю перейменували, 
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і не зберігся до наших днів будинок №15, в якому жив Караваєв зі своєю 
дружиною і 4 дітьми (2 сина і 2 дочки), але і сьогодні пам'ять про великого 
лікаря жива. До цього часу його ім'я носить місцевість, розташована між 
Шулявкою та Відрадним. Частина цих земель з 1869 р. належала Караваєву. 
Після його смерті, в 1902 -1908 рр. місцевість розділили на ділянки і 
розпродали під приватні садиби. Дачна місцевість, яка носить його ім'я, 
Караваєві дачі. Вже давно увійшла в межі міста. Там сучасна забудова. 

У 1920-тих рр. за пропозицією "Товариства істинної свободи в пам'ять 
Лева Миколайовича Толстого" (воно діяло з 1919 по 1922 рр.) вул. називалася 
Толстовською, а під час окупації - Толстовштрассе, а з 1944 р. Льва Толстого. 
На цій вулиці жила сестра Софії Андріївни - Тетяна Андріївна Кузьмінська. У 
неї багато разів гостювала дружина Толстого і він сам зупинявся тут у червні 
1879 р. у щоденнику за 1879 р. Толстой писав: "Київ дуже приваблює мене". 
Він пробув у Києві всього 4 дні, оглянув Лавру, Софіївський собор і 
Михайлівський монастир, відвідав Духовну академію, де проф. Петров 
ознайомив його з археологічним музеєм. У щоденнику Толстой пише: "Цілий 
ранок до трьох годин ходив по соборах, печерах, ченцям і дуже незадоволений 
поїздкою. Не варто було. Знайшов мало повчального". Під час перебування 
Толстого в Києві тут відбувається процес над чигиринськими селянами. На 
вулицях міста він бачив закутих у кайдани бунтівників, яких потім описав у 
романі "Воскресенье". В оповіданні "Нет в мире виноватых" він згадав 
народника Осинського, страченого в Києві в травні 1879 р.. Київські враження 
Толстой відобразив у роботі "Исследования догматического богословия". 

Отже, відносини Толстого з Києвом не склалися. Передісторія цього 
наступна. Толстой не любив чоловіка своєї своячки. Толстой був до неї 
небайдужий і прагнув утримати її ближче до своєї сім'ї. Для цієї мети служив 
його брат Сергій. Вона полюбила Сергія і у них назрівало весілля, але 
випадково вона дізналася, що Сергій багато років живе разом з циганкою, має 
від неї чотирьох дітей і вона вагітна п'ятою. Весілля не відбулося, і вона 
вийшла заміж за Кузьмінського. Толстой його не любив, і, як вважають, надав 
його риси несимпатичному чоловіку Анни Кареніної. 

У київській квартирі Кузьмінських Толстой провів тільки одну ніч - по 
приїзді в Київ. Наступного дня він пішов до Лаври, щоб поговорити про віру в 
Бога з тамтешніми подвижниками. Але зазнав невдачі. Ясновидець монах, який 
приймав паломників, його не впізнав і відправив геть, сказавши: іди, немає часу 
для тебе. Толстой був у селянському одязі. Наступні дві ночі Толстой провів у 
привратницькій Лаври, де багато годин розмовляв з привратником. Тут йому 
докучали клопи. 

У 1938 р. Караваєвська площа теж була перейменована в площу Льва 
Толстого, про що повідомляє меморіальна дошка, встановлена на будинку №24 
по Червоноармійській вул.. 

Будинок №2. Відкриває вулицю будинок-фрегат. На початку 20 століття 
відомий фотограф і видавець поштових листівок Дмитро Марков випустив 
серію листівок під загальною назвою "Красиві будівлі Києва". До неї увійшли 
архітектурні перлини міста. Хоч і називалися вони прибутковими будинками, 
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але зовні виглядали як палаци. У цю серію увійшов і будинок на розі 
Пушкінської та площі Толстого. Будинок вражав своєю гігантською 
мансардою, химерним мінаретом з екзотичним флюгером і пишними 
напівказковими формами староруського зодчества. Будинок сильно постраждав 
від пожежі під час ВВВ, в 1950-ті рр. він був відбудований із зміною форми 
даху, яку знизили, і меншим декоративним завершенням. У 2000 р. дах 
відновили в колишньому обсязі, але в спрощеному варіанті: без класичного 
оформлення вікон мансарди, завершенням веж і кутового еркера (автори – 
архітектори Дружинін, Дьомін та Кульчицька). 

Цей прибутковий будинок спадкоємців купця Адама Снєжко-Флорентія, 
Сергія, Олексія і Олени Хлебнікової - був побудований в 1901 р. за проектом 
архітектора Артинова. Фасад оформлений в стилі історизм з рисами неоруської 
архітектури. Кут зрізаний, оформлений у вигляді круглого в плані еркера з 
розвиненим завершенням. Одновіконні прямокутні еркери завершувалися 
куполами, кожен поверх оформлений по-своєму. Цегляний і ліпний декор є 
модифікацією елементів московсько-ярославського зодчества 16-17 століть - 
бочкоподібні колонки, арки, одиночні і потрійні кокошники. На правому еркері 
декоративне панно з датою побудови будинку. 

Архітектор цієї будівлі - Михайло Григорович Артинов (1853-1913) - з 
ніжинських греків - в 19 років закінчив Петербурзьке будівельне училище з 
відмінним атестатом, отримав звання цивільного інженера. Працював у 
Петербурзі, Харкові, а в 1880-х переїхав до Києва, де зайнявся приватною 
практикою. Першою його роботою в нашому місті став особняк Олександра 
Бродського на розі Садової та Інститутської вулиць, який нагадував невеликий 
палац у французькому стилі (не зберігся). У 1898 р. він будує Амбулаторію 
допомоги хворим дітям на Бульварно-Кудрявській 20, а в 1901 - амбулаторію 
для робітників - тепер Охмадит - в російському стилі, в 1902 р. - Лук'янівський 
народний дім. Кожна споруда Артинова ставала унікальною, здавалося перед 
ним блискуча кар'єра. Але його погубив один необережний крок. У 1902 р. 
почалося розслідування так званого "діамантової справи". За рік до цього в Київ 
приїхав завідувач відомої фірми Фаберже з метою завоювати київський 
ювелірний ринок. Це була нелегка задача, так як у Києві працювала відома 
фірма Маршака. Тому Гібсон вирішив для початку запропонувати клієнтам 
нечувано вигідні умови. Він продав велику партію коштовностей в кредит. Але 
він потрапив на шахраїв, які не поспішали розрахуватися за придбані задешево 
алмази. Один з цих шахраїв залучив до справи Артинова, який піддався на 
спокусу неймовірно дешевої покупки. І хоча він, зрештою, розрахувався з 
фірмою Фаберже, але під час слідства всі дізналися, що він дружить з 
шахраями. Тому лікарню для хронічно хворих людей, проект якої розробив 
Артинов, Лев Бродський доручив будувати Адольфу Млінкісу. Артинов помер 
в 1913 р., похований на Байковому кладовищі. 

А в будинку на Толстого №2 в 1951-87 рр. в кв. 19 жив Олексій 
Олексійович Нестеренко (1904-1997) - економіст, педагог, член-кореспондент 
АН УРСР, директор Інституту суспільних наук (1951-1953), директор Інституту 
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економіки (1953-1965), професор Торгово-економічного інституту (з 1966). Він 
досліджував історію промисловості України, проблеми політекономії. 

Зараз на 1-му поверсі будівлі - Ощадбанк, аптека, кафе та офіси. 
Будинок №4. Ділянка на розі Пушкінської і Толстого належав одному з 

найбільших київських домовласників - Фрідріху Густавовичу Міхкельсону. 
Уродженець Естляндської губернії, він придбав в 1874 р. в Києві ділянку землі і 
звернувся до Думи за дозволом побудувати лазню і прокласти трубу для 
відводу брудних вод у притоку Либеді - Кловський струмок. Дозвіл було 
отримано, і до 1876 р. лазня Міхкельсона була відкрита. 

Треба сказати, що ще в часи Київської Русі відвідування лазні вважалося 
одним з найшикарніших заходів. У "Повісті временних літ" вони описуються. 
Вони вразили Андрія Первозванного. Це були дерев'яні лазні, в яких люди самі 
себе мучили - били палицями, обпалювали паром, а потім влазили у крижану 
воду. У Києві лазні існували з давніх часів. До 1820 р. в Києві було 
8 загальнодоступних лазень. Правда, обслуговували вони в основному 
військовослужбовців місцевого гарнізону на Печерську і ремісничий 
подільський люд. Іногородні в лазні не допускалися. 

70 років по тому, в 1890 р. приїжджі могли митися у ванних кімнатах при 
великих готелях. З'явилися ванни і в багатьох будинках. Але за старою 
традицією кияни воліли митися в лазнях. Були дешеві народні лазні на 
Андріївському, Бульварно-Кудрявській та Жилянській вулицях, де можна було 
помитися за 7 копійок, але лихом цих лазень були крадіжки білизни і взуття. 
Набагато краще були лазні Познякова на Мало-Житомирській вулиці. Але 
самими розкішними стали лазні, побудовані Міхкельсоном. Архітектор Шілле в 
1875 р. побудував для них ефектний кутовий будинок в стилі ренесанс. Пізніше 
були прибудовані 3-поверховий будинок і 2-поверховий флігель. Ця лазня, яку 
стали називати лазнею Міхкельсона або Караваєвською, задовольняла запити 
будь-якої категорії населення. Тут можна було взяти окремий номер з 
мармуровими ванними за півтора рубля, персональну парильню за 3 рубля або 
помитися в загальному відділенні за 7 копійок. Санітарна комісія Києва 
перевіривши в 1887 р. всі лазні Києва, писала у своєму звіті: "Ця лазня може 
служити зразком для всіх інших. Тут власник не пошкодував грошей для 
облаштування не тільки пристойного, але навіть розкішного. Комфортабельні 
номери, чисті ванни, прекрасні меблі. Бані Міхкельсона безумовно кращі в 
Києві." 

Караваєвські лазні проіснували понад 100 років. Правда, ще в 1934 р. 
йшлося про загрозливий стан стін будівлі. У 1980-ті стіни розібрали, щоб 
побудувати більш сучасну будівлю. Але почалася перебудова, і розпочате 
будівництво призупинилося. А потім архітектор Жежерін вніс необхідні 
корективи, і на розі Пушкінської і Толстого з'явилося монументальна офісна 
будівля сучасної архітектури банку "Київ-Донбас". 

У 1997 р. у внутрішньому дворику була встановлена статуя "Повернення 
Архипенка" (скульптор Валієв, архітектор Жежерін). Ідея композиції з 
полірованої бронзи на гранітному постаменті стилізована у дусі скульптур 
Архипенка: на крутій пластичній формі, яка спирається на п'єдестал невисокою 
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тонкої консоллю, розміщена витончена фігура сидячої жінки. Вся композиція 
вдало вписана в навколишнє середовище. 

Напис: 1887-1964, 1997. Київ-Париж. На честь О.П. Архіпенко, видатного 
творця скульптурної мови ХХ століття. Подаровано фірмою "Київ-Донбас". 

Видатний скульптор ХХ століття, вартість робіт якого на аукціонах 
перевалювала за мільйон фунтів стерлінгів, Олександр Порфирович Архипенко 
(1887-1964) народився в Києві в родині професора Київського університету , 
інженера і випробувача. Дід Олександра був іконописцем. Коли в 1900 р. в 
результаті велосипедної аварії хлопчик зламав ногу, він 2 роки провів в ліжку і 
в інвалідному кріслі. Весь цей час він копіював малюнки Мікеланджело з 
подарованої батьком книги. На все життя він включив у коло своїх інтересів 
математику і фізику, однак пальму першості віддав мистецтву. У 1902 р. він 
вступив до Київського художнього училища, звідки через три роки був 
виключений за критику на адресу "старомодних і занадто академічних 
вчителів". Продовжував навчання в приватних студіях Москви і Парижа, де 
оселився в 1908 р.. Щоправда, Архипенко вважав за краще самостійні заняття, 
іноді в колі друзів, серед яких був Амадей Модильяні. 

Захопившись архаїкою, він вперше в світовому мистецтві вводить в ліпку 
концепцію кубізму. Також вперше у світі він став застосовувати комбінації 
різнорідних матеріалів (скло, дерево, метал, целулоїд та ін..) і створив 
поліхромні скульптури. При цьому майстер широко вводив у свої роботи 
"негативний об’єм", коли не опуклість, а увігнутість створювала скульптурну 
форму. Вперше в скульптурній практиці Архипенко використав "порожнечі" в 
якості важливого образотворчого елемента. 

До 1921 р. Архипенко жив у Парижі, а після одруження на німкені 
Ангеліні Бруно-Шміц переїхав до Берліна, де відкрив свою школу-майстерню. 
Велика виставка його робіт у Нью-йоркському музеї сучасного мистецтва мала 
грандіозний успіх і висунула Архипенко в ряди кращих скульпторів сучасності, 
зробивши його роботи престижними і дорогими. Його композиції, поставлені в 
офісі або холі банку, компанії, концерну говорили про надійність підприємства 
краще всякої реклами. З 1928 р. він жив у США, не тільки створював 
скульптури, малював і гравірував, але і виступав з лекціями в університетах 
США, написав книгу "50 творчих років в мистецтві". Після смерті Ангеліки він 
одружився на своїй студентці-єврейці Франсуазі Грей. Багато його робіт 
знаходяться в Ізраїлі і є основою колекції Державного музею в Єрусалимі. 
Помер Архипенко в 1964 р. незабаром після закінчення своєї останньої роботи 
"Цар Соломон", залишивши більше тисячі скульптур, картин та інших творів. 
Неоднозначні і разом з тим геніальні роботи Олександра Архипенка є гордістю 
державних і приватних зібрань усього світу, особливо США та Ізраїлю. А от у 
нашому місті, де він народився, зберігається всього лише 2 скульптурні роботи 
майстра. Адже він все життя сумував за Україною. Через усе життя він проніс 
зачарованість красою рідної землі, магією трипільської культури, архаїкою 
половецьких баб, жвавістю мозаїк Софії і Михайлівського Золотоверхого 
монастиря. Він сам зізнавався: "Хто знає, думав би я так, якби українське сонце 
не запалило в мені почуття туги про щось, того й сам не знаю." Любов 
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Архипенко до своєї Батьківщини та її народу знайшла вираження у 
встановлених в 1930-ті рр. в Клівленді пам'ятниках-погруддях Т. Шевченка, 
князя Володимира, І. Франка. Муніципалітет Парижа замовив Архипенко 
пам'ятник-бюст Т. Шевченка, але посольство СРСР у Франції було категорично 
проти - вони не могли допустити установку роботи "антирадянщика і 
емігранта." Добре б відкрити в Києві музей Архипенко і встановити у ньому 
цей пам'ятник "Шевченко-пророк." 

Будинок №1. Цей ошатний будинок побудований в 1897-1898 рр.., 
(Архітектор Казанський) як прибутковий будинок лікаря Ізраїля Авраамовича 
Бендерського. Фасад прикрашають каріатиди, маскарони у вигляді левових 
морд над вікнами 2 поверху, витончені головки в колі над вікнами 4 поверху, 
колони з меандровим візерунком і лаштунками, арочні вікна 4 поверху, 
сухарики, поребрик. Таке поєднання цегляного візерунка і ліпних прикрас 
характерно для стилю ренесанс, який називають "стилем київських 
підрядників". 

Будинок №3. Це прибутковий будинок спадкоємців Шклеровских. 
Початок 20 століття. Архітектор невідомий. Після капремонту важко судити, 
але видно сліди модерну - різьблені форми вікон, кола. 

Будинок №6. Тут був будинок купця 1 гільдії Якова Борисовича Есмана. 
Після революції побудований житловий будинок у стилі конструктивізму з 
гранітними еркерами на рівні 2-3 поверхів і вставками з щебеню. 

Будинок №5. Будинок побудований в кінці 19 століття в стилі еклектики 
(цегельний візерунок, тонкі напівколони). Будинок є пам'яткою історії, так як в 
ньому з 1892 р. перебувала редакція літературної та політичної газети 
"Киевлянин", яка субсидувалася царським урядом. Вона виходила в Києві з 
1864 по 1919 р. Засновником і редактором газети був власник будинку Віталій 
Якович Шульгін. 

Будинок №2. На будинку №2 є 2 меморіальні дошки. У 1970 р. відкрито 
меморіальну дошку роботи Фрідмана, яка повідомляє про те, що з 1949 по 
1964 р. в будинку жив композитор, народний артист УРСР, професор, 
засновник Українського народного хору Григорій Верьовка. Григорій 
Гурійович Верьовка (1895-1964) навчався в Київському музично-драматичному 
інституті ім. Лисенко, викладав у ньому ж, у музичній школі, в консерваторії, 
був співробітником Інституту фольклору. У 1919-1941 рр. він керував 
самодіяльними колективами (хоровою капелою заводу "Більшовик" та ін.). А в 
1943 р. він організував і до смерті був беззмінним художнім керівником і 
головним диригентом українського народного хору, який з 1964 р. носить його 
ім'я. У 1940-1952 рр. він був головою управління Спілки композиторів України. 
Помер у 1964 р., похований на Байковому кладовищі. 

Друга дошка відкрита теж в 1970 р., роботи архітектора Шмульсона 
повідомляє про те, що з 1948 по 1963 р. в будинку жив хоровий диригент, 
народний артист Олександр Лазарович Сорока (1900 - 1963). У 1930 р. він 
закінчив диригентський факультет Музично-драматичного інституту 
ім. Лисенко, був диригентом і художнім керівником заснованої в 1920 р. капели 
"Думка" - Державна Українська мандрівна капела. 
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У 1968 р. в сусідній будинок №5а (післявоєнний, стиль декоративизм ) 
переїхала з Новопушкінської 4 (Грінченко) знаменита студія Наума 
Йосиповича Осташинського. Він багато років керував художньою студією, де 
діти не тільки вчилися малювати. Девізом студії було "Спочатку людина, потім 
художник". Осташинський серцем відчував дитину, не міг пройти повз її 
переживання. Він давав дітям доброту, якої часом не вистачало в сім'ї та 
суспільстві. Він вважав, що немає неблагополучних дітей, є лише діти, яких не 
зрозуміли дорослі. Тут у студії був другий будинок дітей, де їм було цікаво і 
затишно. І вони завжди з радістю поспішали на заняття в студію. Йшли роки, 
діти виростали, на зміну їм приходили інші, часто діти колишніх вихованців, 
так що студія Осташинського стала студією сімейних династій. Осташинський 
ніколи не прагнув до того, щоб всі його учні стали художниками - 
професіоналами. Майже 2/3 вибирали інші професії, але всі були творчими 
особистостями, освіченими і духовно багатими, порядними людьми. 

Наум Йосипович Осташинський народився у Василькові в 1927 р. в 
робочій сім'ї. Коли він закінчив 6 класів, почалася Велика Вітчизняна війна. 
Вирішивши, що він уже дорослий, Наум з кращим другом Михайлом Коганом 
тікає на фронт. Він рив окопи під Ірпенем, протитанкові рови під Сталінградом, 
де він відморозив ноги і ледь не позбувся їх. Потім потрапив на Урал, навчався 
у ФЗУ і працював на військовому заводі, де випускалися авіаційні мотори. Він 
опанував спеціальностями токаря, фрезерувальника і шліфувальника, став 
стахановцем, а у вільний час малював. У 1945 р. він повернувся до Києва, 
вступив на скульптурне відділення Училища прикладного мистецтва. 
Закінчивши училище з відзнакою, він залишився в ньому на викладацькій 
роботі. У 1955 р. він заочно закінчив графічний факультет Московського 
поліграфічного інституту. Ще навесні 1949 р. у Осташинського виникла ідея 
створення дитячої художньої студії. Може бути, вирішальну роль у цьому 
відіграло відібране війною власне дитинство, бажання повернути його 
знедоленим післявоєнним дітям. І в травні 1949 р. Осташинський прийняв 
перших дітей у студію, яка розміщувалася в напівпідвальному приміщенні з 
вибитими вікнами. Часто взимку доводилося малювати в рукавицях. Але саме 
тоді народилася та атмосфера рідного дому, про яку говорять всі без винятку 
його вихованці. За 53 роки життєдіяльності студії в її стінах доторкнулися до 
секретів мистецтва і доброти понад 5 тисяч дітей! Роботи студійців 
виставлялися більш ніж в 140 країнах світу, відзначені тисячами дипломів та 
інших нагород. У 1959 р. студія отримала срібну медаль ЮНЕСКО, а в 1978 р. - 
премію ім. Островського. У студію до дітей приходили Касьян та 
Лятошинський, Ужвій і Амосов, Шамо і Антонов, Гнат Юра і Махмуд 
Есамбаєв, Борис Олійник та Еміль Кіо і багато інших, а також кращі художні 
колективи - хори Верьовки, П'ятницького, ансамблі Вірського, "Берізка". Понад 
півтори тисячі дітей стали майстрами різних видів і жанрів мистецтва - це 
Анатолій Кущ і Сергій Маслобойніков, Інна Лісова і Костянтин Єршов. 
Проблемам естетичного виховання дітей та юнацтва присвячено чотири книги 
Осташинського. Він автор трьох поетичних збірок і трьох книг казок. 
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Кутова садиба №5 належала професору Київського університету, 
засновнику і першому редактору знаменитої газети "Киевлянин" - Віталію 
Яковичу Шульгіну (1822-1878). Він народився в Калузі у сім'ї чиновника. 
Незабаром сім'я переїхала в Ніжин, а потім до Києва. З необережності няньки, 
Шульгін з раннього дитинства став горбатим. Закінчивши Першу Київську 
гімназію, він у 16 років вступив до Київського університету, закінчивши який 
він викладав історію в Другій Київській гімназії та Інституті шляхетних дівчат. 
13 років читав лекції в Київському університеті. Горбатий і непоказний 
Шульгін був блискучим лектором. Сучасник згадує: "Я багато слухав лекцій на 
своєму віку в Росії і закордоном, але таких лекцій, яких читав Шульгін, не 
доводилося слухати ніде. Він умів живцем зобразити епоху і її людей. 
Аудиторія його була завжди повна, а лекції закінчувалися оплесками". 
Оточуючі при спілкуванні з ним забували про його зовнішність. Всі знаходили 
невимовну привабливість в його обличчі, особливо в проникливих, іскристих 
живим розумом очах і доброзичливій усмішці. Він жив з батьками і дружиною 
старшого брата - чиновника особливих доручень при генерал-губернаторові. 
Але злий рок переслідував цю дружну сім'ю. За короткий час Шульгін втратив 
майже всіх своїх близьких - матір, батька, брата, його дружину. Особливо 
переживав Шульгін смерть дружини брата, в якій бачив уособлення кращої 
матері і зразковою дружини. Після її смерті він міг говорити тільки про неї, про 
її душевні якості, про її ніжне серце, про її страшні передсмертні муки. 
Спорудивши пам'ятник не її могилі, він зробив з нього модель, поставив її в 
своєму кабінеті і вдень і вночі дивився на нього, заливаючись сльозами. 
Залишившись з малолітніми хворими племінниками на руках, Шульгін у 
40 років був змушений залишити Київський університет. Незабаром він 
одружився з випускницею Інституту шляхетних дівчат. Благодатна сімейна 
обстановка дозволила йому повернутися до перерваних лекцій. І хоча його 
запрошували в Московський університет, він не зміг кинути Київ. 

У той час у Південно-Західному краї особливо відчувалася гостра потреба 
в місцевому органі друку. І влітку 1864 р. в Києві з'явилася нова газета 
"Киевлянин", редактором якої з 1864 по 1878 рр. був Віталій Якович Шульгін. 
Це була газета з монархічним відтінком, хоча Шульгін ніколи не брав субсидій 
від уряду і часто висловлював думки, далекі від офіційної точки зору. Він 
відстоював ідею широкої культурної автономії України, друкував місцевих 
письменників українською мовою (до виходу Емського указу). Шульгін брав 
участь у громадському житті - був гласним Міської думи, членом ради 
Міського взаємного кредиту, членом Ради Павла Галагана, був активним 
учасником благодійних товариств. Але він завжди ухилявся від місць і посад, 
де він не міг бути корисний своїй країні. Він завжди був безсрібником. Він 
помер в 1878 р.. 

Його наступником на редакторській посаді став Дмитро Іванович Пихно 
(1853-1913). Він народився в сім'ї селянина-хуторянина Чигиринського повіту. 
Його батько служив управителем в маєтку відомих цукрозаводчиків Яхненки-
Симиренко. Достроково закінчивши Київську гімназію в 16 років. Дмитро не 
був прийнятий в Київський університет - за свого малолітства. Він рік працює 
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домашнім учителем у родині К.Д. Ушинського. Закінчивши Київський 
університет, він працює у майбутнього міністра фінансів Н.Х. Бунге, захищає 
дисертацію, читає в Університеті лекції з політекономії і статистики. Він стає 
своєю людиною в будинку Віталія Яковича Шульгіна, співпрацює в газеті 
"Киевлянин", а після смерті Шульгіна одружується на його вдові. І очолює 
газету. Чверть століття він був її головним редактором. Активна діяльність 
Пихно в газеті припадає на 1878-1913 рр.. Це час інтенсивного економічного 
підйому Росії та загострення соціальних і національних протиріч. Пихно 
розривається між кафедрою і газетою. При цьому багато уваги приділяє родині. 
Він усиновив дітей свого покійного друга Віталія Яковича Шульгіна і проявив 
про них воістину батьківську турботу. У 1902 р. хвороба змушує його залишити 
Київський університет, але не газету. При Пихно газета з ліберальної стає 
консервативною. Ганебна поразка Росії у війні з Японією, революція 1905 р., 
яку він категорично не прийняв, дні і ночі напруженої праці, щоденні, кров'ю 
написані передові, в яких Дмитро Іванович висловлює свої почуття, надірвали 
його серце і нервову систему. Пихно помер в 1913 р. від серцевого нападу. 

Після смерті Пихно власником садиби та газети стає син засновника - 
Василь Віталійович Шульгін. Все минуле сторіччя суспільство ставилося до 
Василя Шульгіну дуже суперечливо: від неприкритої ненависті до явного 
обожнювання. Це, мабуть, одна з найцікавіших особистостей 20 століття. 
Киркевич в книзі "Київ та кияни" пише: "Для мене не існує більш яскравого 
втілення справжнього сина нашого міста, ніж Шульгін. Мабуть, тільки в ньому 
втілився різноманітний вигляд нашого міста, його національний склад з усією 
яскравістю характерів, інтелігентність і войовничість, сильний дух і трагізм 
долі. З киян Василь Шульгін сама непересічна особистість, і саме тому про 
нього сказано так багато брехні. А якщо зняти лушпиння наклепів, то чи не 
знайти людину більш віддану справі міста! Ніхто не був таким яскравим 
учасником всіх найважливіших подій настільки стрімкого, повного катастроф і 
катаклізмів століть, при цьому він і впливав на них. Почати сторіччя блискучим 
офіцером і закінчити його популярним артистом! А які друзі! Тут щира дружба 
з Миколою II і довгі бесіди з Микитою Хрущовим. При хрещенні Шульгіна був 
присутній генерал Драгоманов, а ховав його Ілля Глазунов". 

Василь Віталійович Шульгін народився в Києві в грудні 1878 р. Його 
батько незабаром помер, і хлопчика виховав вітчим - Дмитро Іванович Пихно. 
Він дав Василю гідне виховання і блискучу освіту. Відразу після закінчення 
Київського університету Шульгін стає земським гласним і почесним мировим 
суддею. У 28 років його обирають членом 2-ої Державної думи. Після смерті 
вітчима в 1913 р. Шульгін стає основним редактором "Киянина". Це був 
особливий рік для Києва, де проходила скандальна справа Бейліса. Газета 
вітала виправдання Бейліса, правдиво зображуючи процес. І через роки один 
рабин повідомив Шульгіну, що в певний день і годину всі євреї світу моляться 
за нього. Його - поміщика, дворянина, бойового офіцера, блискучого 
журналіста - завжди відрізняла вдумлива позиція. Сотні статей і десятки книг 
завжди ставали улюбленими для читачів, серед яких Іван Бунін і Йосип Сталін. 
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Шульгін описував найважливіші історичні події, в яких він - один з головних 
дійових персонажів. 

У книзі "Дні " автор в гущі подій революції 1905 р. в Києві. Будучи 
офіцером, він з невеликим загоном козаків боронив єврейські квартали від 
погромів. Він разом з Гучковим приймав зречення Миколи II, він брав участь у 
формуванні Тимчасового уряду і відмовився на користь Керенського від поста 
міністра юстиції. 

У книзі "1920" Шульгін описує, як він, один з творців Білої Армії, ідеолог 
Білого руху, зі зброєю в руках і в підпіллі бився з радянською владою. 

У травні 1917 р. він пише в газеті "Киевлянин": "Ми вважаємо за краще 
бути жебраками, але жебраками у своїй країні. Якщо ви можете зберегти цю 
країну і врятувати її, роздягайте нас - ми про це плакати не будемо". На що 
Ленін відповідає: "Не залякуйте, пан Шульгін. А коли ми будемо при владі, то 
вас не "роздягнемо", а забезпечимо вам гарний одяг і хорошу їжу за умови 
роботи цілком вам посильної і звичної". Майбутнє показало, що ні Ленін, ні 
його послідовники не змогли забезпечити їжею і одягом не тільки Шульгіна, а 
млн. своїх співгромадян. 

Під час Громадянської війни і Червоного терору Шульгін втратив усіх 
своїх близьких: старший син був убитий бандитами, молодший Дімка - десь в 
Африці, молодший брат Павло помер від тифу, брат Дмитро - у Криму, 
дружина в Одесі. Середній син Веніамін пішов на фронт - і він про нього нічого 
не знає. Книга закінчується похмуро: "Горе переможеним". 

Найзнаменитіша книга Шульгіна - "Три столиці", за яку в радянський час 
давали великий термін. Історія створення книги стала основою телесеріалу 
"Операція "Трест". Це була ретельно спланована операція ГПУ проти білих 
емігрантів. Щоб захопити активних антирадянських лідерів, потрібна була дуже 
авторитетна людина, на роль якої вибрали Шульгіна, який уже відійшов від 
активної діяльності. Після втрати майже всіх близьких він думав лише про 
порятунок свого сина Веніаміна. І ось відбувається абсолютно фантастична 
зустріч з ясновидицею Анжелікою. Вона подивилася в кришталеву кулю і 
сказала: "Бачу. У нього світлий проміжок у свідомості. Стоїть і тримається за 
мішечок, який у нього на шиї". Шульгін оторопів. Дійсно, його діти носили 
мішечки із землею з Щекавицької гори як захист від хвороб. І ось Шульгін, 
загримований під білобородого старого єврея, приїжджає до Києва. Його сміх 
викликають написи на вулицях міста: "Сообрабком", "Укрсахархарч", 
"Держопера". Але до Вінниці, де за словами ясновидиці, нудився його син, він 
не потрапив, так як ГПУ, знаючи про смерть Веніаміна, не дозволила йому 
побувати на свіжій могилі сина. Коли він повернувся в Париж, Анжеліка 
повідомила йому про недавню кончину сина. 

Відійшовши від політичної діяльності, Шульгін поселяється в Хорватії, 
займається виключно літературною діяльністю. Не змінюючи відносин до 
більшовиків, він стає антифашистом. У жовтні 1944 р. Радянська Армія 
увійшла до Хорватії, а в січні 1945 р. Шульгіна заарештували, привезли до 
Москви, пред'явили звинувачення в 30-річній (1907-1937) антикомуністичній 
діяльності і засудили до 25 років в'язниці. 
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Після звільнення в 1956 р. Шульгін оселився у Володимирі. Про нього 
згадали під час відлиги, з ним багато розмовляв Хрущов, на прохання якого 
Шульгін написав знамениті "Листи до російських емігрантів". Шульгін був 
присутній навіть на 22 з'їзді КПРС. У фільмі "Перед судом історії" Шульгін 
заявив: "Основне моє переконання - благо людства. І цьому своєму 
переконанню я не змінив ніколи. Але методи, які слід вживати для блага 
людства, бувають різні. Тому я і боровся по-різному". 

Помер Василь Віталійович Шульгін у Володимирі в 1976 р.. 
№8. Кінець 19 століття. Київський ренесанс, був 3-поверховим, аркада 

під карнизом, сандрики першого поверху зі щебенем і замкові камені у вигляді 
стріли. Елементи російського стилю - колонки, сандрики. 

У 1913 р. в будинку розташувалося Комерційне училище 1-го товариства 
викладачів Міністерства торгівлі та промисловості. Меморіальна дошка на 
будинку (з боку Терещенківської) говорить про те, що в цьому будинку з 1943 
по 1970 рр. жила Алла Горська (1929-1970) - легендарна "шестидесятниця", 
художниця, сильна особистість з трагічною долею. Вона народилася в Ялті, 
підлітком випробувала жахи блокадного Ленінграда. У 1943 р. сім'я переїхала 
до Києва. Алла вчилася в Республіканській художній школі, потім Київській 
художній інститут. Вона вийшла заміж за художника Віктора Зарецького, 
народила сина. Все віщувало цій красивій і талановитій дівчині блискучу 
кар'єру, безхмарне майбутнє. Але доля склалася інакше. У листопаду 1970 р. 
вона була по-звірячому вбита невідомим злочинцем при загадкових обставинах. 

Під час відлиги в 1960-х Горська працювала в селах Чорнобильського 
району, де створено полотна "Прип'ять. Пором", "Хліб" та інші. Вона розробила 
ескізи до вистав "Ніж у серце" за драмою Драча, "Отак загинув Гуска" Куліша , 
"Правда та кривда" Стельмаха. Але готові до постановки вистави були 
заборонені. До 150-річчя народження Т. Шевченка Горська разом з Заливахою, 
Зубченко, Семихіною і Севрук робить в Червоному корпусі Київського 
університету чудовий вітраж "Шевченко Мати", який був знищений за 
вказівкою партійного керівництва (1964 р.), а Горська виключена зі Спілки 
художників Україна, але з часом відновлена. У першій половині 1960-тих рр. 
вона створює серію портретів - Антоненко-Давидович, Симоненко, Світличний, 
Свирстюк. З чоловіком і художниками - однодумцями Синицею, Марченко, 
Плаксієм, Смирновим вона створює ряд монументальних робіт у Донецьку, 
Києві, Краснодоні. Навколо Горської формуються художники і поети, 
філософи, історики. 

Алла відчула українську ідею через культуру, мистецтво. Вихована в 
російськомовному середовищі, вона органічно перейшла на українську мову, 
яка стала її рідною. Вона стає своєрідним центром тяжіння для української 
гуманітарної інтелігенції 1960-тих. Серед них Василь Симоненко, Опанас 
Заливаха, Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Михайло 
і Богдан Горині, Михаліна Коцюбинська, Ліна Костенко, Іван Гончар, Іван 
Марчук, Галина Севрук та багато інших. 

Людина великої енергії та громадянської мужності, Горська організовує 
клуб творчої молоді "Сучасник". Разом з Симоненком і Танюком вона виявила 
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місця поховань замордованих НКВД на Лук'янівському та Василівському 
цвинтарях, у Биківні розширила мережу самвидаву, підтримувала морально і 
надавала матеріальну допомогу політв'язням та членам їх сімей була присутня 
на політичних судах, в тому числі над В'ячеславом Чорноволом, подавала 
протести в прокуратуру та органи держбезпеки. І це людина з номенклатурної 
родини! 

Після підпису під листом "Лист протест 137" в 1968 р. її вдруге 
виключили зі Спілки художників України. 

28 листопада 1970 р. вона трагічно загинула при нез'ясованих обставинах. 
Її найближча подруга Надя Світлична розповіла, що Алла поїхала до 
Василькова, де жив її свекор за швейною машинкою. І Горська зникла. Надія зі 
Сверстюком вирушили у Васильків. Будинок був закритий. На стук ніхто не 
відгукнувся. Ні сусіди, ні міліція нічого не знали. Коли розкрили будинок, то 
побачили, що підлоги в кімнаті чисто вимиті, на табуретці лежав молоток. У 
погребі знайшли по звірячому вбиту Аллу. Пізніше біля залізниці знайшли 
мертвого свекра. Міліція списала все на побутове вбивство. Але важко 
припустити, що немічний старий свекор міг впоратися зі здоровою сильної 
Горською. 

Друзі Алли скупили на ринках Києва всю калину, і у кожного, хто 
прийшов попрощатися, була крихітна гілка калини на чорній стрічці. 
Виступаючи біля могили, Чорновіл сказав, що її вбив комуністичний режим, 
система. 

Після смерті Горської зникли всі її особисті папери, саме ім'я її офіційно 
ніде не згадувалося. Тільки в 1990 р. вийшла книга спогадів "Червона тінь 
калини". У журналі "Образотворче мистецтво" за 1992 р. з'явилася стаття 
Білоконя "Смерть Алли Горської". Через 20 років після її смерті йому вдалося 
познайомитися з матеріалами слідчої справи про вбивство Алли Горської і так 
зване самогубство її свекра Івана Антоновича Зарицького. Але і ці справи не 
дали повної ясності. У справі є два протоколи допиту Віктора Зарицького 
(чоловіка Алли), з показань якого робиться висновок про те, що Аллу вбив його 
батько. Справа в тому, що і батьки Алли і батьки Віктора були незадоволені 
цим шлюбом. Мати Алли вважала, що вона гідна кращого чоловіка, ніж Віктор 
з простої сільської родини. А батьки Віктора вважали батьків Алли соціально 
чужими (її батько - директор Київської, а потім Одеської кіностудій), були 
незадоволені тим, що свої спільні монументальні роботи автори підписують за 
алфавітом, тобто першим стоїть прізвище Горської, вважали, що вона вкрала 
його талант, були незадоволені тим, що він, чоловік, допомагає їй у побутових 
питаннях, може сам зварити їжу синові. Після смерті матері Віктора, вони 
пропонували його батькові жити з ними, але він категорично відмовився - "ти і 
сам приймак". І як людина безкомпромісна, міг убити нелюбиму невістку, що 
приїхала за сімейною реліквією - швейною машинкою. Здавалося б, версія 
непереконлива. Але Білоконь пише, що коли він побачив Віктора, якого 
випустили з в'язниці (його заарештували, знайшовши убиту Аллу), той був на 
межі божевілля, як оголений нерв. І сказав, що піддався на версію слідчих 
влади, так як "інакше звідти живим би не вийшов". І незадовго до своєї смерті 
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Віктор хотів зібрати діячів культури, яким він довіряв, і розповісти їм, що він 
думає про Аллину смерть. Але не встиг. Білоконь вважає, що вона стала 
жертвою режиму. 

Вулиця Толстого, частина друга 

№7. Садиба на розі Караваєвської і Горького належала молодшому синові 
відомого цукрозаводчика і мецената Миколи Терещенка - Олександру. Це була 
міська поміщицька садиба з панським будинком, флігелями для челяді та 
іншими службами, невеликим садом, відгородженим від вулиці металевою 
огорожею на масивному цоколі з кам'яними стовпами. 

Флігеля з'єднані з основним об'ємом більш пізнім переходом на рівні 
другого поверху, який спирається на трикутну арку. 

Будинок був побудований в 1898 р. за проектом московського архітектора 
Павла Бойцова. Будинок двоповерховий з боку Горького і одноповерховий з 
боку Толстого, цегляний, відштукатурений. Дах складної форми, критий 
залізом, по центру світловий ліхтар над внутрішнім безвіконним приміщенням. 
Фасад оформлений у формах історизму з використанням неоренесансних 
елементів (руст, напівциркулярні прорізи, характер членування ) і необарочних 
(пишний антаблемент з дробовим ліпним фризом, розкреповка карнизу, круглі 
віконечка-мокарні розірваний фронтон над арочним порталом, франкірованний 
двома напівколонками доричного ордера). Ядром є напівкруглий вежеподібний 
виступ з масивним напівсферичним куполом, який акцентує кут будівлі. 
Красива ошатна будівля зовні не змінилася. Будинок був оснащений паровим 
опаленням, водопроводом, каналізацією та мав навіть два ліфти (вони тоді 
називалися підйомними машинами). В особняку було 33 кімнати. З них на 
першому поверсі 3 були відведені під контору (з окремим входом), 6 під 
служби. На 2 поверсі було 15 кімнат і 4 кімнати в мезоніні. Все це становило 
одну квартиру. У флігелі в 8 кімнатах жила прислуга, там же були пральня, 
комори, погреби. А в другому флігелі - стайні, екіпажна, а на 2-му поверсі ще 
4 кімнати для прислуги. 

В інтер'єрах особняка частково збереглося початкове архітектурне 
оформлення (ліплення, розпис) і навіть частково меблювання. 

Власник особняка - Олександр Миколайович Терещенко (1856-1911) 
народився в Глухові, закінчив приватну класичну гімназію в Москві, навчався в 
Московському, а потім Київському університетах, останній закінчив в 1879 р. зі 
ступенем кандидата юридичних наук. 

Зберігши саму добру пам'ять про університетське навчання, Терещенко 
активно підключився до благодійних справ піклування про студентів 
Університету. Головою був професор Рахманінов, а секретарем - Олександр 
Миколайович. Вони відкрили студентську їдальню. Спочатку на 
Фундуклеївській 36, а потім на Гімназійній 3 (з 1992 р. - казино Будапешт). Він 
був почесним попечителем 3 Київської гімназії (перетин Покровської вулиці і 
Контрактової площі). Щорічно перераховував на її потреби 1000 рублів. З 
1895 р. він став піклувальником 1 Гімназії. Тут він заснував стипендії Пушкіна, 
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Гоголя і свого батька, виділивши на них 25 тис. рублів. У 1905 р. він побудував 
на свої гроші дачу-санаторій в Плютах, де відпочивали і лікувалися 
малозабезпечені учні Київських гімназій. Входив до складу комітету зі 
створення Київського політехнічного інституту, побудував і обладнав притулок 
для сторонніх пацієнтів лікарні бакінституту, виділив 30 тисяч на споруду і 
утримання лікарні для хронічно хворих дітей на Козлівці. У 1904 р. він виділив 
100 тис. рублів на потреби Товариства Червоного Хреста. 

Як і всі інші члени родини Терещенків, Олександр Миколайович 
цікавився мистецтвом і старовиною, розумівся на живопису, допомагав 
початківцям художникам, зокрема оплачував деяким з них творчі зарубіжні 
поїздки. Його багатюща колекція містилася в кутовому особняку. 

Після смерті Олександра Миколайовича садиба перейшла в довічне 
володіння Єлизавети Володимирівни, потім - власність сина - Миколи 
Олександровича. Весною 1918 р. будинок було реквізовано для 
12 квартиронаймачів, а родині Терещенків на 9 осіб залишили 4 кімнати. У 
газеті "Київське життя" за жовтень 1919 р. було опубліковано повідомлення, що 
"більшовиками були розграбовані речі Олександра Миколайовича Терещенка 
на кілька млн. рублів". У Центральному держархіві зберігається "опис 
предметів старовини і мистецтва, що перебувають у будинку спадкоємців 
Олександра Миколайовича Терещенка, опечатаних в "білліардній" печаткою 
ВУКОПИСА - в ньому перераховані 130 живописних полотен, 55 акварелей, 
166 картин Бенуа, Богомазова, Брюллова, Верещагіна, Врубеля, Ге, Кисельова, 
Катарбинського, Куїнджі, Маковського, Мурашко, Орловського, Пимоненка, 
Полєнова, Рєпіна, Світославського, Сєрова, Сурікова, Шишкіна та ін.. Крім 
цього вказані меблі 18 століття, художня бронза, старовинний порцеляновий 
посуд, сріблені кубки і келихи, кришталеві вази, ювелірні прикраси та ін.. 
Багато з перерахованих предметів пропали, деякі з них знаходяться в 
Національному Художньому музеї українського мистецтва та Київському музеї 
російського мистецтва. 

Олександр Миколайович помер у 1911 р в Санкт-Петербурзі через 5 днів 
після операції з приводу каменів у жовчному міхурі. Поховали його на 
Аскольдовій могилі, де до цих пір збереглися залишки його склепу. 

Поховавши чоловіка, Єлизавета Володимирівна продовжувала його 
благодійні справи. Вона передала Міській думі 100 тисяч рублів, щоб відсотки 
йшли на регулярну допомогу хворим і потребуючим жителям Києва, 500 тисяч 
- на стипендії та підтримку педагогічного персоналу музичного училища і 1-ої 
Київської гімназії, придбала за 10 тисяч автомобіль для Товариства швидкої 
допомоги. З серпня 1914 р. вона утримувала лазарет на 135 ліжок при лікарні 
для чорноробів. 

Після революції в будинку було 13 квартиронаймачів. Серед них був 
генеральний писар Української Народної республіки Христюк, що мав 
3 кімнати на трьох, і директор політичного департаменту МВС Гаєвський. У 
1919 р. в особняку розташовувалося Данське консульство і Київський 
губернський відділ охорони здоров'я. 
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У 1920-ті рр. в будівлі розташовувався Рентгенівський інститут. Газета 
"Пролетарська правда" писала: "15 червня 1920 р. колектив робітників і 
службовців тодішньої маленької рентгенодопомоги на чолі із засновником 
рентгеноінстітуту інженера Павленко під час відступу поляків і тимчасового 
безвладдя в місті, незважаючи на небезпеку, буквально захопив кинутий 
білопольським клубом особняк Терещенко на Караваєвській вулиці і переніс 
туди під обстрілом убоге рентгенівське майно. Своє існування інститут почав з 
двох скромних станцій, а тепер (1922 р.) він налічує 6 ренггеностанцій, 
ремонтні майстерні, другу в Росії вакуум-лабораторію з власним газовим 
заводом, лабораторією, музеєм ". 

З 1971 р. кутовий особняк займає Наукова медична бібліотека України. 
Вона була заснована в 1930 р. Її книжковий фонд становить 1 млн. Вона 
обслуговує 24 тис. читачів. 

№9. У середині 19 століття садиба на недавно прокладеній вулиці 
належала дворянці Венцекліцевій. Поряд був побудований простий 
1-поверховий будинок. У 1858 р. садибу купила дружина колезького асесора 
Милорадовича, яка зробила прибудову до будинку з боку двору. У 1873 р. 
садибу придбав купець 1-ої гільдії почесний громадянин Іван Андрійович 
Толлі. І в 1883 р. він зробив кам'яну прибудову на 1,5 поверху до вже існуючого 
дерев'яного будинку за проектом Володимира Ніколаєва. Таким будинок 
дійшов до наших днів. Він зовні дуже скромний, особливо в порівнянні з 
сусідніми будинками. Подовжений фасад і відсутність симетрії свідчить про 
етапи споруди. Тут еклектичний фронтон, безордерні канелюрові пілястри. 
Ворота ліворуч ведуть у двір, де збереглися перебудовані старі служби. Сім'я 
Толлі володіла цим будинком до 1910 р. (37 років). І.А. Толлі походив з греків, 
які оселилися на півдні України при Катерині 2. Закінчивши Одеське грецьке 
училище, він одружився і переїхав до Києва, де народився син Володимир. 
Мемуарист Ярон пише, що відсутність належного виховання та освіти у 
І.А. Толлі компенсувалися видатним практичним розумом. Будучи купцем 1-ї 
гільдії, він в 1869 р. купує без кредиту та переведення боргів маєток у 
Чигиринському повіті у польського поміщика Задарновського, за що його з 
дружиною зараховують у потомствені почесні громадяни (після придушення 
польського повстання 1863 р. влада давала це звання купцям, які купували без 
кредиту нерухомість у поляків). 

У 1884 р. Толлі обирається київським міським головою, а в 1886 р. він 
отримує чин дійсного статського радника за те, що пожертвував 75 тис. рублів 
на спорудження в Києві Благовіщенської церкви з парафіяльною школою. Вона 
була побудована за проектом Володимира Ніколаєва на Жандармській вулиці в 
1887 р. навпроти Маріїнської громади сестер милосердя. Після цього вулицю 
перейменували в Маріїнсько-Благовіщенську - тепер Саксаганського, а церкву 
зруйнували в 1934 р.. 

Толлі був дуже енергійним міським головою, але самолюбивим, 
деспотичним, схильним до несподіваних вчинків, занадто емоційним. Він, як і 
попередній голова Ейсман, не брав покладеної йому платні – 6 тисяч рублів на 
рік, а жертвував її на потреби міста. Помер в 1887 р., а в 1888 р. всі газети 
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Києва писали про гучну "справу Толлі". Виявляється, в тому ж таки 1872 р. він 
придбав виставлену на торги за борги садибу Вишневецьких зі старовинним 
замком, який мав давню історію, пов'язану з іменами Марини Мнішек, 
Лжедмитрія і Яреми Вишневецького. Останній власник замку граф Плятер 
змушений був продати маєток за борги. І Толлі придбав його за 270 тис. рублів. 
Але Плятер подав скаргу, що в опис майна не внесли 6 тис. десятин 
будівельного лісу, який Толлі продав на вирубку за 900 тис. рублів, тобто 
втричі дорожче, ніж весь маєток. Так як судовий процес вимагав великих 
грошей, син Володимир змушений був закласти садибу на Караваєвській. За 
рішенням суду, маєток залишився у Толлі, але вони були змушені заплатити 
графу Плятеру 700 тис. рублів. Поки йшов судовий процес, Толлі вивіз з 
Вишнівця зібрані там твори мистецтва. За один тільки раз вивезли 50 підвід. І 
все це зберігалося в цьому будинку. У 1892 р. Володимир Іванович Толлі 
подарував Міському музею, який тоді створювався в Києві, 28 портретів і 
картин з галереї Вишневецького замку, в тому числі портрет засновника Січі на 
Хортиці князя Дмитра Вишневецького - Байди. 

А в 1910 р. садиба на Караваєвській 9 була виставлена за борги на 
продаж. До того часу згідно опису в ній було: в цокольному поверсі кам'яного 
будинку 4 кімнати, 3 кухні, пральня, 2 прихожих, 2 коридори і 2 комори; на 
першому поверсі 15 кімнат, 2 ванни, 2 клозети, коридор. Був ще один будинок, 
низ кам'яний, верх дерев'яний, з'єднаний з фасадним будинком дерев'яними 
сходами, а ще 1-поверховий кам'яний сарай з погребом, поруч стайня, корівник, 
фонтан і альтанка. У 1910 р. садибу купив власник садиби №7 Олександр 
Миколайович Терещенко. 

До 90-тих рр. 19 століття Толлі здавав будинок №9 родичам Льва 
Толстого - Кузьминським. Тетяна Андріївна Кузминська була прототипом 
Наташі Ростової. Її біографія майже повністю відповідає романтичній біографії 
головної героїні роману "Війна і міръ", її зовнішність, її характер, її 
світосприйняття, її переживання - все це знайшло відображення в романі. 
Толстой не приховував, що саме з неї "списаний" портрет чаруюче чарівної 
героїні і радив художникам, які оформляли роман, скористатися її портретом. 
Син письменника Ілля писав: "Більш чарівної жінки, ніж тьотя Таня, я не знав. 
Вона ніколи не була красива в звичайному розумінні цього слова. У неї був 
занадто великий рот, трохи втікаюче підборіддя і ледве-ледве помітна 
неправильність очей, але все це тільки підкреслювало її незвичайну жіночність 
і привабливість". Вона було молодшою сестрою дружини письменника, але 
дуже відрізнялася від неї за характером. Софія Андріївна писала, що у Тані 
"дивний дар знаходити веселощі у всьому і у всіх, не те, що я, навпаки, в 
веселощі і щастя вмію знайти тільки сумне". Тетяна Андріївна чудово співала - 
художник Ге, слухаючи її спів, обливався слізьми, а поет Фет, вражений її 
співом, написав вірш "Опять", а Лев Толстой знаходив, що вона співає краще за 
всіх знаменитих співачок. 

Після заміжжя сестри Таня Берс тривалий час живе в Ясній Поляні, яка 
стає її "другим батьківським домом". У листі Толстому вона пише: "Ти мені і 
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кращий друг, і другий батько, і завжди це так і буде, і я тебе дуже і дуже 
люблю, і де б я не жила і не була, це ніколи змінитися не може". 

Дійсно, дружні зв'язки між Толстим і молодшою сестрою його дружини 
виявилися дуже міцними. Тетяна Андріївна, вийшла заміж в 1867 р. за свого 
двоюрідного брата, правознавця Олександра Михайловича Кузьмінського, 
протягом чверті століття щоліта разом зі своїми дітьми проводила в Ясній 
Поляні. А Софія Андріївна мало не щодня відправляла сестрі то в Харків, то в 
Київ, то в Санкт-Петербург послання з докладним описом "трудів і днів Левка, 
його планів і задумів, його настрою і самопочуття". Понад 7 років - з 1895 по 
1901 рр. сім'я Кузьминського прожила в цьому будинку, так як Кузминський 
займав пост Голови Київського окружного суду. Тетяна Андріївна полюбила 
Київ, його визначні пам'ятки, його вулиці і храми, свій будинок з великим 
садом, а особливо хутір Китаїв, де щорічно вона проводила час з ранньої весни 
до пізньої осені. С.А. Толстая тричі відвідала Кузьминських в Києві - в квітні 
1895, в липні 1898 і в лютому 1899. Після першого знайомства з містом вона 
писала чоловікові: "Сьогодні ввечері Саша умовив нас йти до Ботанічного саду. 
Це поки краще враження: величезний сад, весь у горах, каштанові алеї, весь сад 
молодозелений, ще не тінистий, і солов'ї у всіх кінцях. Я розумію, як добре тут 
жити з цими садами, Дніпром і теплим кліматом". 

Завдяки високому становищу, яке займав Кузминський, його дружині 
доводилося бувати в місцевому вищому товаристві. Дуже часто вона 
влаштовувала то вдома, то у знайомих читання нових творів Толстого. 

А сам Толстой не любив свого родича. Він відобразив Кузьминського в 
образі чоловіка Анни Кареніної. Він, втім, як і інші родичі Тетяни Андріївни, 
був проти цього шлюбу - і тому, що вони були двоюрідними братом і сестрою, і 
тому, що вони були приблизно одного віку (тоді вважалося, що чоловік 
повинен бути старший за дружину), і тому, що мріяв, що Таня вийде за його 
овдовілого товариша Дьякова. 

Саша Кузминський був сином старшої сестри матері Тані. Ще в дитинстві 
вони разом грали, потім він вступив до училища правознавства та приїжджав на 
канікули. Коли Тані було 12 років, а Саші 15 років, вони домовилися, що, коли 
він закінчить училище через 5 років, вони одружаться. Родичі сприйняли це як 
дитячу гру, їм дозволили листуватися, але тільки французькою мовою. Всі 
листи його дихали пристойністю, але доставляли Тані задоволення, так як вона 
відчувала себе як би дорослою. Але, закінчивши училище. Саша виїхав у 
Волинську губернію, де отримав у спадок маєток. Там він захопився дружиною 
сусіда, а до Тані став залицятися Анатоль, який нещодавно закінчив ліцей і мав 
репутацію світського лева. Тані лестило те залицяння, і це викликало ревнощі 
Кузьминського, а Лев Толстой відправив Анатоля геть, щоб він не морочив 
голову 16-річній дівчині. 

Набагато серйозніше було почуття Тані до брата Льва Толстого - Сергія. 
Він був на 2 роки старший Льва Миколайовича і вже 15 років жив з циганкою 
Марією Михайлівною, яку він взяв з табору зовсім молодою. Марія Михайлівна 
жила в Тулі, а Сергій Миколайович у своєму маєтку Пирогові, і більшу частину 
року проводив за кордоном з сестрою Марії Михайлівни та її дітьми. У Сергія 
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Миколайовича було четверо дітей. Таня знала, що вони незаконні, їх мати 
циганка. Лев Миколайович любив брата і говорив: "Серьожа винятковий 
чоловік, це тонкий розум в поєднанні з разючою щирістю". Він захопився 
16-річною Танею і став їздити в Ясну Поляну, розуміючи, що робити цього не 
можна. А їй здавалося, що тільки ця виняткова людина розуміє і цінує її. 
Скінчилося тим, що він зробив їй пропозицію, але вирішили почекати, поки їй 
виповниться 17 років. Вони мріяли про те, що після весілля поїдуть за кордон, а 
там будуть жити в його маєтку. Кузминський знав, що вона наречена Сергія 
Миколайовича. "І кожен вирішив, що колишня наша любов була дитячою, що 
не має підстави вимагати сталості. У нас установилися дружні стосунки". 

Сергій Миколайович вирішив вінчатися з Танею таємно від Марії 
Михайлівни, але вона дізналася і саме збиралася народжувати п'яту дитину. І 
він не знав, на що зважитися - одружитися на Тані або Маші. Тим більше, що 
мати Маші загрожувала скаржитися архієрею, що він таємно прижив від неї 
дітей, а тепер збирається одружитися на сестрі дружини брата. Дізнавшись все 
від Олександра Михайловича, Таня вирішила відмовити Сергію Миколайовичу 
і випила галун, але її відкачали. 

Коли їй виповнилося 20 років, їй зробив пропозицію недавно овдовілий 
друг Льва Миколайовича - Дьяков. Але вона відмовила йому, так як 
пропозицію їй зробив і Кузминський. І хоча всі говорили, що він занадто 
молодий, вона сказала: "Ми давно знаємо один одного, йому відомо все моє 
"минуле", в усі важкі хвилини він приїжджав до мене. Я оцінила його 
прихильність до мене і знову полюбила його". 

Але все було не так просто. Кузминський наполіг, щоб вона дала йому 
прочитати свої щоденники за останні роки, а вони були наповнені любов'ю до 
Сергія Миколайовича. Після цього він довго не приїжджав, а при побаченні 
сказав, що на нього гнітюче подіяв її щоденник, що не знає, чи зможе 
примиритися і пробачити її. Це обурило Таню: "Пробачити! - вигукнула я. - Та 
я ніколи не буду відчувати себе винною перед тобою! Моє минуле належить 
тільки мені одній і нікому більше. Звичайно, мій майбутній чоловік має право 
вимагати від мене цнотливості і любові, тоді як ви, колишні женихи, це не даєте 
нам - зі злою усмішкою сказала я. Ти був у зв'язку з графинею Бержинською, ти 
сам мені казав це, і мало не одружився на ній! І я не докоряю тобі". І все-таки 
вони помирилися і 24 липня 1867 р. повінчалися у сільській церкві - важко було 
знайти священика, який повінчав би кузенів. Абсолютно незалежно від них 
Сергій Миколайович тоді ж вирішив одружитися з Марією Михайлівною. Він 
їхав до священика призначати день весілля, і недалеко від Тули на вузькій 
сільській дорозі зустрілися два екіпажі - в одному Таня з Кузминським, в 
іншому - Сергій Миколайович. Вони мовчки вклонилися один одному і 
роз'їхалися в різні боки. 

Їх сімейне життя виявилася не дуже щасливим. "Ми не часто думали 
однаково, майже ніколи не сходилися з ним за смаками і в симпатіях до людей". 
Кузминський дуже боявся, що на їх сімейне життя буде впливати Лев 
Миколайович. Зрозуміло, що і той не відчував симпатій до Кузьминського. Він 
вивів його в образі чоловіка Анни Кареніної. Він же є героєм оповідання 
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"Смерть Івана Ілліча". Толстой відвідав особняк тільки одного разу – 
14-16 червня 1879 р.. У цей період Толстой відчував глибоку кризу, 
намагаючись знайти істину в релігії. 

Київ привертав його як колиска православ'я. Тут він сподівався духовно 
збагатиться. Але поклоніння київським святиням, особливо Лаврі, справили на 
письменника несподіване враження. Художник Нестеров у своїх спогадах пише 
як в 1907 р. за чаєм на терасі Яснополянського будинку Толстой розповів йому 
про відвідини Києва. Він пише, як "Лев Миколайович, одягнений в простий 
одяг прочанина, прийшов до схимника Києво-Печерської лаври Антонія 
Медведєва, який був одним із стовпів православ'я, з проханням поговорити про 
віру. А той, зайнятий іншими прочанами, не підозрюючи, що до нього 
звертається знаменитий письменник - граф Л.М. Толстой, відповів: " ніколи, 
ніколи, йди собі з Богом!" Так невдало закінчилася спроба Толстого поговорити 
про віру з лаврськими старцями. Втішився він тоді у простого ченця- 
привратника. Той дав притулок графу в своєї сторожці. Дві ночі вони не спали, 
добре, впритул наговорившись про віру. Монах-привратник був відставним 
солдатом, бився з турками під Плевною за віру православну. Дві ночі шукача 
віри графа Толстого їли в сторожці блохи, воші, і він граф залишився 
задоволений, дружньо попрощався зі своїм новим приятелем". 

Ну, а вдень Толстой відвідав Софіївський собор, Музей західного 
мистецтва, археологічний музей при Духовній академії, так що перебування в 
будинку №9 не зайняло багато часу. Він тут навіть не переночував. У Києві 
більше не бував. 

Життя Тетяни Андріївни різко змінилося після революції, яку вона - 
дружина сенатора, петербурзька світська дама, - звичайно, не зрозуміла і не 
прийняла. Різко змінилася і її особиста доля - не стало найрідніших і 
найближчих людей. У 1910 р. помер Л.Толстой, в 1917 р. помер чоловік, в 
1919 р. - сестра Соня. Перестав існувати власний будинок, розлетілися по 
білому світу її діти, з нею залишився тільки осиротілий маленький онук. Свій 
останній притулок вона знайшла в Ясній Поляні. Тепер весь сенс її життя 
полягав у напруженій праці над майбутньою книгою "Моє життя вдома і в 
Ясній Поляні". Вона встигла написати тільки три частини. У четвертій вона 
збиралася розповісти про духовну кризу Л. Толстого, про себе, про своє 
сімейне життя. Не встигла. Тетяна Андріївна померла 8 січня 1925 р.. Її книга 
вийшла посмертно. 

З 1910 р. особняк належав родині Терещенків. Дві квартири в цьому 
будинку вони здавали, а з 1912 р. весь будинок займали контори спадкоємців 
Андрія Терещенко. У 1918 р. при Гетьманщині тут розташовувалася грузинська 
дружина, місія представника уряду Грузії - проф. Віктора Васильовича Певзая. 
Цей факт відзначено меморіальною дошкою, відкритою в лютому 1997 р. у 
присутності президента Грузії Шеварнадзе. 

З 1922 р. в садибі розташовувалося управління "Сахартреста", в 1930-ті 
онкологічна клініка Рентгенівського інституту, який займав і сусідній особняк 
№7. У післявоєнні роки особняк займали різні медичні установи. - Інститут 
онкології, Інститут медичних проблем фізкультури, з 1974 р. - фізкультурно-
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оздоровчий диспансер. Зараз - центр нетрадиційної медицини, приймальна 
комісія медінституту. 

№11. У 1912 р. на розі вулиць Толстого і Володимирської було 
споруджено імпозантний будинок з елементами модерну і французького 
бароко. Воно відоме киянам як "професорський дім", так як тут жили в 
основному викладачі університету, але в побуті його часто називали "будинок 
Мороза". Сталося так, що великий лісопромисловець Берл Мороз вирішив 
здивувати Київ новим урбаністичним дивом - житловим 7-поверховим 
будинком загальною площею 17 тис. кв. м з просторими квартирами, 
безшумними ліфтами, переговорними пристроями, внутрішньокімнатними 
пилососами, кондиціонерами і фонтанами. Він продав лісовий масив під 
Малином і шинок біля дороги і купив ділянку землі біля Київського 
університету. Під заклад ділянки він взяв кредит. Проект будинку, який став 
дивом інженерної думки, склав архітектор Йосип Абрамович Зекцер. 
Створюючи проект цього величезного будинку, він продумав все, аж до 
дрібниць - від форми дверних ручок до ліпнини на стелях. Шести і восьми 
кімнатні квартири на 130-190 м задовольняли самим вимогливим смакам. 
Сантехніка була виписана з Англії - і в будинку з'явилися ванни на левових 
лапах. Були встановлені безшумні німецькі ліфти. У будинку було парове 
опалення, своя пральня, пекарня. Перший поверх був відданий під магазини. 
Від машинного відділення в підвалі в усі квартири йшли гутаперчеві шланги з 
щітками для прибирання квартир. Біля вхідних дверей були встановлені 
переговорні пристрої. Причому, згідно з німецькою економією, ліфти на ніч 
відключалися, знижувалося напруження ламп на поверхах. Коли піднімався 
сходами, натиснеш кнопку і світло запалюється поверхом вище. Пройшов 
поверх - і світло згасло. У квартирах були високі 4-метрові стелі з амурчиками, 
на антресолях знаходилися кімнати для прислуги. Будинок був настільки 
комфортабельним, що про нього складали легенди. Будинок складної 
конфігурації, що обумовлено кутовим розташуванням ділянки, перепадом 
рельєфу і бажанням максимально використовувати площу забудови. Два 
невеликих двори з трьох сторін, оточених об'ємом будинку, з'єднуються з 
вулицею і між собою внутрішніми проїздами. Кутову частину вінчає 
декоративна 4-гранна вежа, розрахована на сприйняття з далекої відстані. 
Враховуючи, що будинок замикає перспективу вулиці, в оформленні фасадів 
використовувалися великі деталі, помітні здалеку, - великі еркери на рівні 
3-5 поверхів, залізобетонні огорожі балконів і лоджій, крупномасивне ліплення 
фриза в стилі модерн під вікнами 3 поверху, ліпні вставки, керамічна плитка 
червоного кольору. Стіни цокольного і 1 поверхів облицьовані червоним 
гранітом. 

Кращі 6 і 8-кімнатні квартири розташовані з боку вул. Толстого. 
Парадний вхід з боку вул. Толстого має великі засклені двері з латунними 
накладними деталями. Величезний вестибюль прикрашений скульптурою. 
Збереглися первісні світильники під стелею в стилі модерн. Стіни сходової 
клітки декоровані ліпними картинами, вхідні двері квартир прикрашені 
різьбленням по дереву. Мармурові сходи мають сонячне освітлення (скляний 
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ліхтар даху зі світлом від вікон чорної сходи). Вхід з боку Володимирської 
вулиці скромніше; над дверима ліфта ліпне поліхромне панно з квітів і листя. У 
деяких квартирах збереглися первісні елементи декору. Найбільшу цінність 
інтер'єр у кв. 8, де збереглися двері, ліплення і кутова піч. В кв. 42 плафон являє 
собою розміщені симетрично по колу стилізовані античні вази, лаврові 
гірлянди. В кв. 49 фриз з квітів і листя маку. В кв. 44 - вінки з польових квітів. 
В кв. 13 і 26 - стилізовані соняшники. 

У 1912 р. в будинку жили присяжні повірені, медичні світила, відставні 
полковники, але головним чином професори Київського університету. Під 
вікнами будинку в Миколаївському парку по неділях грав оркестр пожежників 
з Тарасівської. Після революції будинок був націоналізований, а колишній 
власник Берл Мороз змушений був знімати кут у своєму будинку на правах 
звичайного наймача. Так він прожив 10 років, а потім виїхав до Палестини. 

Влітку 1922 р. від самовара розпочалася неймовірна пожежа, яка охопила 
3 поверхи. 7 років у влади не доходили руки до ремонту, і квартири віддали 
військовим. 

При будинку був дитячий клуб, який опікав сам Постишев. 
У 1944 р. будинок першим отримав парове опалення, в будинок підвели 

газ. Квартири в будинку отримали академіки та університетська еліта. 
У 1912-1920 рр. в будинку жив педіатр Скловский Євген Львович. (1869-

1930), який в 1911 р. організував перші дитячі ясла. Після повернення з 
евакуації значна частина будинку була віддана Академії наук, і тут жили відомі 
вчені: Бабко - хімік; Білодід - мовознавець; Василенко - механік; Гришко - 
директор інституту ботаніки і засновник ботсаду; Зеров - директор ін-ту 
ботаніки; Корнаухов - механік; Сухомел - гідролог; Штокало - математик. 
Гуслистий - електротехнік; Панков - механік, Фіалков - хімік. 

Зараз частину будинку займають посольства Бразилії та Естонії. 
Після війни жив у будинку (з двору) шофер Вадим Кукля - один з 

17 уцілілих в'язнів концтабору "Бабин яр". Він розповідав, що 18 серпня 1943 р. 
всіх вишикували на плацу, в'їхали військові вантажівки і з них стали 
зістрибувати есесівці в касках з собаками. Всі зрозуміли, що це початок кінця. 
Відібрали 100 чоловік, повели в яр, розділили на п'ятірки, закували в ланцюги, 
дали щільно поїсти, видали лопати і наказали копати. На ніч всіх загнали в 
землянки. Вранці з'явилися перші трупи. Пригнали ще 300 ув'язнених. На 
вантажівках везли рейки, кам'яні брили, дрова, бочки з нафтою. Так почалася 
перша спроба викреслити Бабин яр з історії. Ув'язнених розділили: крючники 
виривали трупи і волокли до печей; золотошукачі висмикували кліщами золоті 
коронки, знімали кільця, сережки; гардеробники знімали з убитих все те, що ще 
було цінним; будівельники зводили печі з гранітних пам'ятників з єврейського 
кладовища; будували печі з трубами для тяги, потім клали шар тіл, шар дров, 
поки не виростав штабель висотою в 3 м, шириною в 6 метрів. До нього 
входило 6 тис. убитих. Потім обливали нафтою. Кочегари розводили вогонь, 
трамбувальники роздрібнювали недогорілі кістки, городники розносили золу по 
навколишніх городах. Там їм вдавалося накопати картоплі, яку пекли в 
консервних банках на жару, що залишився в печах. Це підтримувало 
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ув'язнених, так як німці нагодували їх тільки в перший день, і вони були 
голодними як звірі. Один, збожеволівши від запаху смаженого, став їсти трупне 
м'ясо, витягуючи його з вогню. Німці розстріляли його і кинули у вогнище. 
Доходяг, які вже не могли працювати, живими кидали у вогнище. Вже 
доносилася канонада із-за Дніпра, і ув'язнені зрозуміли, що останнє багаття 
буде запалено для них. Колишній крупний робітник держбезпеки Федір Єршов 
переконував підняти повстання. Вирішили вночі вирватися з землянки і 
напасти на охорону. Темнота давала надію, що хоч деяким вдасться піти і 
розповісти, що тут робилося. Серед речей убитих збирали ключі. Один 
підійшов до замку. 29 вересня 1943 р. в другу річницю початку розстрілів втеча 
відбулася. Увечері конвоїр шепнув: "Морген - капут". Кукля о 2 годині ночі 
просунув руку через грати і відкрив замок. Припасеними стамесками, ножами, 
ножицями ув'язнені розтиснули хомутки на ланцюгах і з диким ревом, вереском 
і свистом кинулися із землянки. Німці оторопіли і десятки ув'язнених встигли 
вискочити до того, як застрочив кулемет, встановлений навпроти виходу. 
Вівчарок, які накинулися душили руками, врукопашну схопилися з охороною. 
Німцям важко було стріляти - вони не бачили, де свій, де чужий. У небо 
полетіли ракети - ув'язнені кинулися в розсипну. Вже починався світанок, а 
стрілянина все тривала. З 330 ув'язнених врятувалося лише 15 осіб. Щороку 
29 вересня вони приходять у Бабин Яр. 

Ректорат (Володимирська 64) 
На розі Толстого і Володимирської знаходиться скромний будинок, в 

якому розміщується ректорат Київського університету. Споруджений в 
40-их рр. 19 століття в стилі пізнього класицизму, будинок був побудований за 
проектом батька і сина Беретті. У 1858-1861 рр. будинок належав поміщику 
Лаппо і в ньому знаходилася канцелярія попечителя Київського навчального 
округу Пирогова, цензурний комітет і квартира для бідних студентів. Микола 
Іванович Пирогов (1810-1881) відомий хірург, педагог, основоположник 
військово-польової хірургії. Він першим застосував ефірний наркоз для 
знеболювання під час операції. Велике значення Пирогова як пропагандиста 
гігієни. Зокрема він наполягав на тому, щоб медпрацівники використовували 
білі халати. На схилі життя він вимовив: "Скільки смертей я приніс на лацканах 
свого піджака!" Він приділяв багато уваги проблемам педагогіки, запропонував 
свою систему навчання. Під час перебування в Києві виступив з ініціативою 
створення безкоштовних недільних шкіл для неписьменних дорослих і дітей, у 
яких не було коштів для навчання в державних навчальних закладах. Він 
виступив за скасування покарання різками в навчальних закладах. Газета 
"Київські вісті" в 1910 р. писала: "Пирогов залишався в Києві піклувальником 
округу всього три роки. Як не короткий цей період часу для прояву всіх 
результатів управління нового адміністратора, все ж не може бути сумніву в 
тому, що роки піклування Миколи Івановича, залишаться надовго пам'ятними в 
літописі місцевого життя і в історії російської школи". 

Письменник Купрін в 1897 р. написав оповідання про Пирогова "Чудовий 
доктор", дія якого відбувається в Києві. 

 23



Неспішні прогулянки по Києву 
Веде Анна Борисівна Островська 

Пирогов намагався придбати цей будинок з флігелем під університетську 
клініку, але не вдалося. 

У 1884 р. будівлю орендує Міська управа для розміщення Либідської 
поліцейської частини з пожежною командою. Поліцейські разом з 
пожежниками займали перший поверх, а на другому вчилися 282 вихованця 
2-класного міського училища. Таке дивне сусідство тривало до 1895 р., коли 
училище перевели на Пироговську вул., а в звільнене приміщення переїхало 
Київське товариство грамотності. А в 1897 р. і мешканці 1 поверху перебралися 
в спеціально побудоване приміщення на Тарасівській вул. 

У другій половині 19 століття будівля належала вченому в галузі 
механіки професору кафедри прикладної математики Київського університету, 
який з 1888 по 1897 рр.. був ректором Київського університету - Івану 
Івановичу Рахманінову (1826-1897). Тут у будинку свого родича зупинявся в 
1893 р. чудовий композитор, піаніст і диригент Сергій Васильович Рахманінов 
(1873-1943), який був запрошений до Києва продиригувати в оперному театрі 
двома спектаклями опери "Алеко". Цю оперу 20-річний композитор написав за 
17 днів у якості дипломної роботи по композиції. Такої події в історії музики до 
нього не було. "Алеко" був прийнятий до постановки у Великому театрі і 
Київській опері. Запрошення в Київ дозволило здійснитися заповітної мрії 
Рахманінова - випробувати свої сили за диригентським пультом. "Я ніколи не 
міг вирішити - говорив Рахманінов - яке моє справжнє покликання: композитор, 
піаніст або диригент". Він дуже хвилювався перед київським спектаклем, але 
впорався зі своїм завданням чудово. Київ 1893 р. став свідком народження 
великого маестро. Майбутнє показало, що в музичному мистецтві він досяг 
3 покликання, і в кожному досяг творчих вершин. Він неодноразово приїжджав 
до Києва з концертами, які проходили з величезним успіхом. Солістка Великого 
театру Ксенія Державіна згадувала: "Концерти Сергія Рахманінова - це те, що 
доводило київську публіку до якогось нервового потрясіння свідомості.... Люди 
не могли аплодувати, вони не могли прийти в себе!" Останній концерт в Росії 
Рахманінов дав в 1918 р., після чого залишив країну, і ім'я емігранта потрапило 
під заборону. Він мав світову славу, в результаті якої іншому великому 
композитору - Сергію Прокоф'єву довелося навіть виїхати з Америки. "Доки 
там живе і працює Рахманінов, я приречений бути другим" - говорив він. 
"Реабілітували" великого композитора тільки під час Великої Вітчизняної 
війни, коли він разом з іншими емігрантами жертвував величезні суми на 
підтримку Червоної Армії. І це при тому, що до грошей Сергій Васильович 
ставився дуже трепетно. Він говорив Шаляпіну: "Я тільки й думаю про те, як би 
отримати і де б їх дістати, і рідше - як віддати". Єдиний раз він дозволив собі 
зіграти в рулетку в Монте-Карло, коли сім'я опинилася в повному безгрошів'ї. 
Він узяв тоді останні 100 франків, і поставив на цифри, відповідні числам 
написання його Другого концерту. І виграв кілька тисяч франків. Отримавши 
виграш, він негайно залишив казино і більше ніколи не переступав порогу 
гральних будинків. Помер в 1943 р. від раку легенів і печінки. Поховали його 
на кладовищі недалеко від Нью-Йорка в цинковій труні, щоб коли-небудь 
перевезти його прах до Росії. 
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На початку 20 століття другий поверх будинку Рахманінова займала сім'я 
Карпеков, старший син якої Олександр Данилович Карпеков (1894-1918) став 
одним з перших авіаконструкторів і льотчиків. У дворі цієї садиби він 
споруджував літаки власної конструкції. Його молодша сестра - Анна 
Артоболевська (1905-1988) - відомий музичний педагог. Серед її учнів було 
багато лауреатів міжнародних конкурсів, зокрема піаніст Насєдкін. 

У ті ж роки у Карпеков жив історик Роман Васильович Клименко (1887-
1955). Він написав ряд праць з економічної та соціальної історії України. У 
1937 р. його заарештували і вислали з Києва. Він трагічно загинув в 1955 р. 

У 1992 р. на цій будівлі була відкрита меморіальна дошка роботи 
скульптора Клокова художнику-граверу Георгію Нарбуту з його профільним 
портретом і стилізованими нарбутівськими соняшниками по кутах. 

Георгій Іванович Нарбут (1886-1920) - один з кращих графіків 
дореволюційної Росії, який справедливо вважається зачинателем української 
радянської графіки, жив у Києві з 1917 по 1920 р.. Прожив він усього 34 роки, 
але встиг зробити дуже багато. Білібін писав про нього: "Нарбут - найбільших, 
прямо неосяжних розмірів талант. Я вважаю його найвидатнішим, найбільшим 
з графіків". Ернст писав: "Він був українцем не тільки по крові, мові, 
переконаннями - українською стихією насичені і всі його твори, і формене 
джерело його генія б'є незмінно з його рідного чорнозему Чернігівщини". Так 
чернігівська сім'я Нарбутів дала нам двох видатних братів - поета Володимира і 
графіка Георгія. Вони народилися на хуторі Нарбутівка в сім'ї зубожілого 
старовинного дворянського роду. Їхній батько закінчив фізико-математичний 
факультет Київського університету. Він був дуже деспотичним, мало займався 
справами сім'ї. Виховання дітей (а їх було 9, хоча 2 дочки померли в ранньому 
дитинстві) займалася лагідна добра мати. Георгій Нарбут згадує: "З малих 
років, скільки я себе пам'ятаю, мене вабив живопис. Через відсутність фарб, 
яких я не бачив, доки не потрапив до гімназії, і олівців, я використовував 
кольоровий папір - вирізав ножицями і наклеював тістом". Звідси, очевидно, 
силуетність його малюнків. Сама природа дала Нарбуту все необхідне, щоб 
стати графіком-віртуозом - міцні, чуйні руки (він міг малювати як правою, так і 
лівою рукою), феноменальну зорову пам'ять (складний орнамент, який він 
бачив один раз, він міг безпомилково відтворити через кілька років), рідкісні 
працьовитість і дисциплінованість в роботі. Він народився графіком і сам 
оволодів технікою. Навчаючись у Глухівській гімназії, він побачив зразок 
шрифту "Остромирова Євангелія". Це так сподобалося йому, що він переписує 
готичним шрифтом з орнаментованими готичними буквами "Повчання 
Володимира Мономаха своїм дітям" та "Пісню про Роланда". Це були перші 
досліди Нарбута у графіку. Закінчивши гімназію у Глухові, брати Георгій і 
Володимир Нарбути вступають на філологічний факультет Санкт-
Петербурзького університету. При цьому Володимир відвідує літературний 
гурток, а Георгій - художньо-аматорський. Коли двох молодих провінціалів 
обікрали, їх запрошує до себе жити художник Білібін. Матеріально братам 
живеться дуже туго. Якби не університетська їдальня, не знаю, як би вижили. 
Ціни там були сміхотворно низькі; пам'ятаю мій бюджет дозволяв мені 
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витрачати тільки копійку на кашу, а хліб давали даром і скільки завгодно". Не 
витримавши труднощів, а також через хворобу Володимир їде додому - шляхи 
братів розходяться. А Георгій залишається в Санкт-Петербурзі, робить 
ілюстрації до казок Андерсена і байок Крилова. Правда, йому не щастить в 
особистому житті - йому відмовляє глухівська наречена, а потім і колишня 
дружина Білібіна - мати 2 дітей. В Нарбутівці він знайомиться з Вірою 
Кир'яновою. Спалахує любов, про яку Сосюра писав: "Так ніхто не кохав, через 
тисячі літ лиш приходить подібне кохання". 

Майже кожен день протягом року він пише листи нареченій (вони 
опубліковані в журналі "Хроніка", вип. 16), і майже в кожному "люблю тебе 
більше життя". У 1913 р. вони одружилися. Його весільний подарунок - 
ілюстровані їм байки Крилова з її портретом на обкладинці і акварель "Троянди 
в бокалі". У них народилася дочка Марина, син Данило. На утримання сім'ї 
потрібні гроші. Вони змушені продати весільну фотографію ЦАРЮ за 
800 рублів. Нарбут захоплюється історією України, малює набір гербів 
українських міст. У 1917 р. його відряджають до Києва "для охорони 
київського палацу", і він поселяється в цьому будинку. Його захоплює 
українське бароко, приводить у захват "Брама Заборовського", він переїжджає в 
Георгіївський провулок поруч з нею. Він працює над малюнками для 
української абетки, робить макети українських грошей, марок, друку. Разом з 
Федором та Василем Кричевськими, Мурашко, Грушевським та ін. він створює 
Українську академію мистецтв. Він вірив у можливість стояти осторонь від 
політики. У Києві, куди він переїхав, один за одним змінювалися уряди, місто 
переходило з рук в руки чи то 12, чи то 16 разів, а Нарбут турбувався тільки про 
Академію мистецтв, в якій він був професором і ректором, про охорону там 
мистецтва, про свою творчу роботу. Правда, на встановлення влади Директорії 
він відгукнувся, зобразивши собаку, яка з обличчям Петлюри, який опоганює 
регалії білогвардійців і гетьмана. У 1918 р. він створює один зі своїх шедеврів - 
ілюстрації до "Енеїди" Котляревського. Здавалося б, все добре, але у Нарбута 
трагедія в душі. Вірно, кажуть, що ніщо не вічне під місяцем - він закохався в 
Наталю, сестру рано померлого друга Вадима Мозалевського, розходиться з 
дружиною, одружується на Наталі. У 1920 р., коли в місті міцно 
встановлюється Радянська влада, з'являються замовлення, нові приміщення для 
Академії Мистецтв, але Нарбут захворів. У нього почалися болі в печінці, він 
дуже пожовтів. Він малює сидячи, потім лежачи, його кладуть в лікарню на 
Георгіївському провулку. 20 травня 1929 р. він помирає після важкої операції. 
Йому було всього 34 роки. Його останніми словами було: "Дивно, дивлюся, а 
темно". Ховали його дуже урочисто. Труну везли на возі, застеленому 
килимами, траурну процесію супроводжував духовий оркестр. Поховали на 
Байковому кладовищі, поруч з товаришем Вадимом Мозолевським, недалеко 
від могили Лисенко. 

Володимирська №62, Бібліотека Академії наук, №12. 
Перед нами ансамбль, утворений будівлею Київського університету та 

2 бібліотечними корпусами, які обрамляють його з півдня і півночі. Київський 
університет був заснований в 1833 р. за наказом Миколи 1. Спочатку він 
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розташовувався в приватних будівлях на Печерську, а з 1842 р. почалися 
заняття в червоному корпусі, побудованому за проектом Беретті. Університет 
фінансували як з місцевого, так і державного бюджету. Значні суми виділялися 
на комплектування бібліотеки. Відразу після відкриття Університету, активно 
надходили книги і журнали з видавництв Росії, зарубіжних і букіністичних 
магазинів. Університетові подарували понад 10 особистих книжкових зібрань, 
серед них була бібліотека Н. Бунге, М. Костомарова та ін.. Обробкою 
літератури займався перший бібліотекар Університету Павло Ярковський. Але 
вже до кінця 19 століття всі відведені під книгосховище площі були заповнені. 
Тому стало питання про будівництво спеціального бібліотечного корпусу. 
Наприкінці 1910 р. Рада Університету приймає рішення побудувати бібліотеку 
з південного боку і доручає бібліотечній комісії за участю професійного 
мистецтвознавця Павлуцконо, бібліотекаря Кордта та архітектора Осьмака 
розробити план будівлі. У 1914 р. будівництво було закінчено. Залишалося 
упорядкувати інтер'єри. 

Кияни в багнети зустріли нову будівлю. У журналі "Сяйво" було 
опубліковано статтю з промовистим заголовком: "Вандалізм мужів науки": "Те, 
у що страшно було повірити, стає дійсністю. Починають псувати фронтон 
Київського університету, ламаючи бічні низькі лінії новою будівлею бібліотеки 
на розі Караваєвської вулиці. Таким чином, найкраще творіння Миколаївського 
часу - Київський університет буде зруйновано. Вчені мужі не підозрюють, 
очевидно, що існує краса широкої лінії, яку зараз ганебно ламають". Приємно 
усвідомлювати, що цього разу редакція шановного київського журналу 
помилилася. Університетський ансамбль з появою двох бібліотек Осьмака 
тільки виграв. З боків важкуватого пізньокласичного корпусу Київського 
університету з'явилися 2 симетричні світлопофарбованих корпуси, винесені як 
ризаліти на лінію забудови всієї вулиці (неокласицизм). Весь квартал придбав 
завершене архітектурне обличчя, став окрасою міста. 

Але в початку 1915 р. грошей на завершення і технічне оснащення 
бібліотеки вже не було, і спорудження її було припинено на кілька років. 
Питання про завершення будівництва встало вже в радянський час, коли 
Університету як такого вже не було. На його базі з 1920 р. функціонував КІНО, 
керівники якого не знали, куди подіти "застарілі", непотрібні для навчального 
процесу книги. У 1926 р. Комісаріат освіти УРСР прийняв рішення добудувати 
бібліотечний корпус на території Київського університету і передати бібліотеку 
Університету в НБУ (Національну бібліотеку України), яка була створена в 
1918 р. при Гетьманаті і, не маючи свого приміщення, розміщувалася в будівлі 
колишньої 1 Київської гімназії. Архітектор Осьмак добудовує будівлю, і в 
1927 р. студенти КІНО за 71 день перенесли з КІНО в НБУ 500 тис. томів. 
Осьмак продовжував працювати над внутрішнім оформленням фойє, холів, 
сходів, читацького залу, інтер'єрів відділів. Не все задумане йому вдалося 
здійснити, так як його обмежували грошима, термінами, тематикою. Все-таки 
будівля, оформлена в класичному стилі, вийшла урочистою і ошатною. Сходи 
прикрашають витончені торшери, мармурові вази, скульптури. Багато прикрас 
загинули під час Великої Вітчизняної війни. 
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У залі естампів і репродукцій зберігається портрет архітектора Осьмака 
роботи художника Серезньова, написаний у 1920-ті рр.. 

Василь Олександрович Осьмак (1870-1942) народився в с. Гоголів в сім'ї 
потомственого дворянина. У 1872 р. родина переїжджає до Києва, де батько 
працює помічником інспектора Київського кадетського корпусу. Василь 
Осьмак закінчив 2 Київську гімназію, вступив на математичний факультет 
Київського університету, потім перейшов до Петербурзького інституту 
цивільних інженерів, який закінчив в 1895 р. по 1 розряду. І з 1896 р. працював 
в архітектурному відділі Управління Південно-Західної залізниці, а з 1900 р. 
викладав в КПІ. У 1902 р. він будує Троїцький народний дім, в 1903 - приватну 
жіночу гімназію Дучинської на вул. Коцюбинського 7, в 1907 - будівля 
ломбарду на Прорізній 8. У 1908 р. він стає Університетським архітектором, і 
йому доручають проектування Клінічного містечка на Байковій горі і будівлю 
Університетської бібліотеки. Враховуючи серйозність цих робіт, Осьмак 
звільняється з КПІ і їде вивчати передовий досвід у цій галузі в Німеччині та 
Австро-Угорщині. Для Клінічного містечка він спроектував понад 40 будівель. 
Зараз там розташовується Інститут пульмонології ім. Яновського. У 1912 р. він 
будує особняк проф. Дітерікса на вул. Коцюбинського 3. (Зараз там посольство 
Монголії) і будинок приватної жіночої гімназії Жекуліної на вул. Артема (зараз 
школа №138). У 1910-1914 рр. Осьмак будує будинок для Університетської 
бібліотеки, який добудовує лише в 1929-1930 рр., а в 1936-1938 рр. будує 
симетричну будівлю бібліотеки. 

У 1917 р. у зв'язку з відсутністю архітектурної практики Осьмак 
повертається до викладацької роботи в КПІ, стає професором архітектури. Але 
його часто ображали як старого "спеца", а на початку 1930-тих рр. 
заарештували, звинувативши в антирадянській діяльності. Його направили на 
примусове під ретельним наглядом проектування об'єктів Київського 
губернського ГПУ. У помічники йому дали п'ятьох також незаконно 
репресованих студентів-архітекторів. Ця архітектурна "шарашка" 
розташовувалася в одній будівлі з ГПУ - колишній особняк Уварової на 
вул. Липській 16. Під керівництвом Осьмака був побудований ряд об'єктів ГПУ 
на Липках - клуб, їдальня, три житлових будинки (вул. Липська 15-17), клуб і 
казарма конвойних військ на вул. Виноградській. Особняк Уварової 
надбудували, прибудували поруч новий корпус, а на садибі побудували два 
триповерхові корпуси внутрішньої тюрми. Замовник вимагав "пролетарської 
простоти" і дешевизни виконання. Всі будівлі побудовані з елементами 
кубізму. У 1990-их рр. фасад театру на Липках був вдало прикрашений по 
проекту Ступнікової. 

Після виконання цих робіт Осьмак був умовно звільнений. Він брав 
участь у проектуванні ж-д "Трансбуд" на вул. Тарасівській 18, школи № 71 на 
Польовому провулку. Після 1933 р. він очолив Другу архітектурну майстерню 
міськради, займався плануванням стадіону "Динамо", набережної Дніпра (з арх. 
Беспалим). Він жив з дружиною (донькою Київського кадетського корпусу) і 
трьома дітьми на вул. Саксаганського, дуже любив малювати акварелі (в одній 
кімнаті була виставка його робіт), писав вірші. Перед війною у нього був 
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інсульт. Він помер в окупованому Києві в 1942 р. Похований на 
Солом'янському кладовищі. 

У побудованій ним будівлі бібліотеки Академії наук у 1964 р. була 
пожежа. Роман Іванчук у книзі "Благослови душу мою, Господи" (1994) пише, 
що її підпалив агент КДБ Погружальський. "Я сам бачив, як вона горіла. 
Старанно пересипані червоним фосфором старовинні фоліанти – наша історія і 
наша слава – палали мов солома, і вчасно запізнілі пожежники не могли вогонь 
загасити водою, бо вода підтримує горіння червоного фосфору. Люд мовчки 
стояв і спостерігав нечувану національну катастрофу, а міліціонери цинічно 
регочучи, відганяли від палаючої бібліотеки німе бидло". Спецоргани 
поширили чутки, що пожежу організували євреї, щоб помститися українцям, 
зокрема Академії наук, за видання брошури Трохима Кічка "Іудаїзм без 
прикрас". Про цю провокацію писали в брошурі саміздату: "Як може згоріти в 
середині 20 століття найбільша наукова бібліотека? Адже протипожежна 
техніка дозволяє швидко ліквідувати пожежу. Світова культура не знає 
випадку, щоб за останні століття, щоб у Лондоні чи Парижі, Стокгольмі чи 
Москві (після 1812 р.) згоріла національна бібліотека. А ось найбільша 
українська бібліотека була спалена в 1964 р.. Пожежу ліквідували тільки на 
третій день, коли вже згорів до тла весь український відділ, в тому числі 
стародруки, рідкісні книги, рукописи, архіви. Вони назавжди втрачені для 
історії. Згоріли також спецфонди україністики, які були засекречені. Офіційно 
згоріло 600 тисяч книг. Можна уявити, скільки їх згоріло насправді. Згоріла 
частина української історії, української культури. Назавжди втрачені величезні 
духовні скарби". 

На місці злочину був спійманий співробітник бібліотеки 
Погружальський. Суд визнав, що у нього був поганий характер, і він просто 
хотів помститися директору за образу. Він говорив на суді, що підпалюючи 
книги, то бачив перед собою не книги, а особу ненависного директора. Йому 
присудили 10 років, але випустили достроково. Тут багато чого дивно. Він 
говорив, що підпалив коробкою сірників, але там були магнієві стрічки і 
фосфорні шашки, і чому він підпалив український відділ, а не відділ 
марксизму-ленінізму, в якому працював? Чому з 7 поверхів бібліотеки згорів 
тільки той, де була зібрана українська книга? На закінчення він сказав: "Вороги 
культури на волі, до в'язниці потрапив тільки я." 

Показово, що бібліотеку підпалили 24 травня, під час Шевченківських 
свят. Це надає події особливо зловісний характер. 

 
ХІМІЧНИЙ КОРПУС. 
Двоповерхову будівлю корпусу було побудовано в 1867 р. з ініціативи 

професора-хіміка Миколи Андрійовича Бунге (1842-1914) за сприяння його 
дядька, ректора Університету Миколи Христофоровича Бунге. У 1892 р. 
архітектор Іванов добудував третій поверх, в 60-тих рр. 20 століття - четвертий 
поверх. У 1904 р. було побудовано суміжну будівлю. 

№13. Будинок споруджено в кінці 19 століття, цегляний стиль. Фасад 
прикрашає меандровий візерунок, кручені колонки. Меморіальна дошка 
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повідомляє про те, що з 1944 по 1993 рр. тут жив геолог-академік В'ячеслав 
Георгійович Бондарчук. 

№15. Саме тут стояв 1-поверховий особняк Анни Олександрівни 
Караваєвої. У 1934-1937 рр. на місці садиби Караваєвих був побудований 
комплекс житлових будинків для працівників Міністерства освіти УРСР. 
Будинок є пам'яткою архітектури та історії. Стиль перехідний від 
конструктивізму до неокласицизму. Фасад має багатоосьову симетричну 
композицію, центр якої підкреслюється двома еркерами на рівні 2-4 поверхів. 
Будинок вінчає високий карниз геометричного профілю. На першому поверсі 
великі вітрини магазинів і глибокий руст. Входи і проїзди фланковані 
рустованими напівколонками. 

У 1994 р. на будинку встановлено меморіальну дошку, що повідомляє про 
те, що наприкінці 1941 - початку 1942 р. тут жив Олег Ольжич - поет, археолог, 
провідник ОУН. Олег Олександрович Кандиба (1907-1944) був сином поета 
Олександра Олеся, автора слів романсу "Сміються, плачуть солов’ї, і б’ють 
піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде". Він 10 років 
пропрацював на Київській бойні, і при цьому писав вірші - сплав краси і 
ніжності. Він був поетом-пророком незалежної України. Віршем "Живи 
Україна!" Олесь вітав проголошення УНР. У 1919 р. він виїхав з 
дипломатичною місією культурного аташе в Будапешт і більше не повернувся. 
У 1923 р. до нього приїхала дружина з 15-річним Олегом, дитинство і юність 
якого пройшли в Києві. Він теж став поетом, але батько не завжди сприймав 
жорстку філософсько-політичну позицію сина, його спрагу боротьби. Олег 
дуже любив батька, знав його поезію напам'ять. Вони були друзями, обидва 
переживали за Україну. Олег Ольжич отримав освіту в двох європейських 
університетах, став доктором археології, вступив в організацію українських 
націоналістів. У роки Другої світової війни відомий поет і вчений автор двох 
поетичних збірок стає борцем-підпільником з більшовицьким і націонал-
соціалістичним режимами. Він приїхав керувати проводом ОУН на окупованій 
території. Тут він створює українську раду, сприяє відновленню роботи 
Української АН і Університету. Він пише про фашистські злодіяння. 25 травня 
1944 р. гестапівці заарештували його на конспіративній квартирі у Львові, куди 
він переїхав в 1942 р. у зв'язку з масовими арештами в Києві. Через два місяці 
після жорстоких тортур він загинув у таборі Заксенхаузен. 

Трагічна звістка про загибель улюбленого сина посилила невиліковну 
хворобу батька. Через місяць Олександра Олеся не стало (1944).  

№17. Кінець 19 століття. 3-поверховий, надбудований будинок Баси 
Шломовни і Якова Шмульєвича Модилевських. Стиль - київський ренесанс. 
Фасад прикрашають лаврові вінки. У дворі ошатний флігель. 

№14. Будівля побудована в 1847 р. на території Ботсаду за проектом 
А. Беретті для метеорологічної обсерваторії Університету. У ній співробітники 
Університету проводили спостереження та розрахунки. Витончений 
1-поверховий будинок з мезоніном і підвалами. Фасади в характерному для 
того часу аркадному стилі. Будівництво за участю проф. Кнорре - першого 
директора обсерваторії в 1855-1858 рр.. З 1890 р. обсерваторія стала центром 
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вивчення погоди всього басейну Дніпра, відіграла велику роль у розвитку 
метеорології і кліматології в Україні. У ній працювали відомі вчені, її 
очолювали: 

У 1866-1891 член-кор. Санкт-Петербурзької Академії наук засновник 
київської школи фізиків-експериментаторів Авенаріус (1835-1895); 

У 1892-1903 Броунов (1852-1927), метеоролог і агрометеоролог, який 
розробив метод визначення напрямку циклонів; 

У 1903-1919, Косоногов, фізик і метеоролог;  
З 1919 по 1930-ті Срезневський, академік, метеоролог і кліматолог. 
Під час окупації Києва в будівлі була влаштована німцями конюшня. 

Після війни робота відновлена. З 1970 р. тут Обчислювальний центр 
Управління Метеорологічної службою УРСР. 

Зараз будинок перебудований, тут кафе-ресторан Маріо. 
Ботсад. Коли було споруджено будинок Університету, за ним були 

пустирі та яри. Вікентій Беретті і професора ботаніки Бессер і Траутфеттер 
вирішують створити на цьому місці ботанічний сад, хоча територія була порита 
ярами і завалена сміттям, а грунт був місцями з чистого піску, місцями - з 
щільної глини. Ручним способом кріпаки Київської губернії, яких поміщики 
направляли до Києва з тим, щоб вони стали згодом розводити сади в їхніх 
маєтках, впорядковують територію. Основні рослини для нового саду були 
привезені з закритого Миколою 1 Кременецького ліцею на Волині та з 
Віленської медико-хірургічної академії. За їх доставкою в Київ стежив Бессер. 
А всі роботи по закладці саду виконував Траутфеттер, який по праву 
вважається творцем Київського ботсаду. 

У жовтні 1841 р. почалися перші роботи по закладці постійного ботсаду 
відповідно до плану В. Беретті. До цього привезені рослини перебували в 
орендованих приміщеннях, а до 1849 р. була побудована оранжерея. Справу 
Траутфеттера продовжили Рогович, Шмальгаузен, Навашин, Фомін, ім'я якого 
носить ботсад. Фомін зумів зберегти ботсад в складних умовах Громадянської 
війни - жодне дерево не загинуло. Він заклав колекцію пальм, рівної якій немає 
у світі. Зараз ботсад займає площу 22,5 га. У ньому 10 тис. видів, форм і сортів 
рослин. 

Ботсад - улюблене місце відпочинку киян. Тут чудова дитяча площадка, 
багато лавок. Особливо багато відвідувачів під час цвітіння магнолії і 
тюльпанового дерева. А колись кияни приходили сюди, щоб помилуватися на 
звірів. Адже в 1909 р. в нижній частині ботсаду був влаштований міський 
звіринець, доступний для всіх. Це був другий в Російській імперії 
загальнодоступний зоосад після Москви. За 1910 р. його відвідало понад 
100 тис. чоловік, причому більше половини знайомилися з мешканцями зоосаду 
безкоштовно - це і члени товариства любителів природи і діти з притулків, і 
учні народних училищ, а в певні години сад був відкритий безкоштовно для 
всіх. По святах і в післяобідній час квиток для дорослих коштував 10 коп., для 
дитини – 5 коп.. У 1913 р. була виділена територія для зоопарку навпроти КПІ. 

Будинки на розі вул. Саксаганського. 
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№20-109. Тут була садиба козака Бойко з двома одноповерховими 
будинками. У 1913 р. нова власниця ділянки Дарина Іванівна Гладкова будує 
6-поверховий будинок в стилі ампір з торговими приміщеннями. В оформленні 
фасаду поєднуються елементи ренесансу і модерну. Є поверховий фриз з 
нішами, рельєфне віяло, античні вази-урни, трикутні фронтони. На першому 
поверсі було 9 магазинів, на інших - 5 і 6-кімнатні квартири. Вхід в них з двору. 

№47-107. Будівля побудована в кінці 19 - початку 20 століття. Цей 
прибутковий будинок належав купцеві Лейбе Яковичу Прейсу, а з 1913 р. - 
купцеві Семену Тімотаренко. Будівля в стилі еклектики. Тут і елементи 
цегляного стилю (фільонки, аркатурні і зубчасті карнизи) і елемента 
ренесансно-барокової архітектури (арочні вікна, ліпний декор). Кут з аттиком і 
башточкою. Рослинний декор. Маскарони з гірляндами, левові маски, 
витончені головки - в замкових каменях різних поверхів. 

У 1909-1912 рр. в будинку жив лікар-патофізіолог Володимир Карлович 
Ліндеман (1863-1933). Він був директором бакінституту, один з організаторів 
Жіночого медичного інституту (1916). Він був секретарем товариства боротьби 
із заразними хворобами, автор ряду підручників. Зараз у будинку санітарно-
епідемічна станція і поліклініка Другої дитячої лікарні. 

№45 - (84-86) Кінець 19 - початок 20 століття. Прибутковий будинок 
Михайла Севериновича Зміївського, з 1905 - Антона Абрамовича Цезаря. 
Історизм з елементами необароко. Кут зрізаний, вежа зі шпилем. Різне 
оформлення поверхів. Красиві сандрики 5 поверху і фриз. Незвичайні замкові 
камені 2 поверху у вигляді бюстів лицарів і шоломах з маскаронами в 
підвіконнях 3 поверху. Красиві балконні грати. У 1919-1923 рр. на 5 поверсі в 
кутовій кімнаті з боку вул. Толстого жив Микола Миколайович Носов (1908-
1976). Народився в Києві. Батько - учасник естрадного квартету "Сибірські 
бродяги", що виконували "пісні в'язниці і волі". Маленький Коля жив кілька 
років в Ірпені. Там у сім'ї був маленький будиночок. Він зачитувався казками 
про гномів, і ночами йому снилися маленькі чоловічки, що гуляють між квітів у 
його городі. Ці спогади знайшли відображення в "Незнайке". Коли царська 
цензура заборонила виступ квартету, будиночок в Ірпені довелося продати. 
Носови оселилися в тісній квартирі то на Глибочиці, то на Борщагівській вул. 
Батько працював теслею в майстернях залізниці, щоб прогодувати 4 дітей, 
причому двоє старших вчилися. 

Коля вступив до гімназії Стельмашенка на Рильському провулку. 
Спочатку вчився погано, навіть залишався на другий рік. У фондах міського 
архіву зберігся атестат учня 1 класу Носова, де єдина п'ятірка стоїть за 
поведінку, зате є маса трійок, а з математики навіть двійка. Носов описав, як 
учні гімназії святкували повалення царя: "У нашому уявленні слово" революція 
"було рівнозначне словам" свобода" і "воля". А свобода, на нашу думку, була, 
коли кожен міг робити, що йому хочеться, отже, міг би і не вчитися, тобто 
вчитися нам взагалі не хотілося. Ледь почувши про революцію, ми всі з диким 
вереском і гиканням рвонулися вниз по сходах, немов лавина з гір, і, вибігши на 
вулицю, почали рвати на шматки свої зошити, щоденники, підручники. Весь 
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коротенький Рильський провулок був густо засіяний подертими листочками з 
книг та зошитів". 

Шкільні роки Носова припали на важкі роки Громадянської війни, 
розрухи. Йому довелося разом зі старшим братом торгувати вугіллям в 
крамниці свого дядька на Галицькому базарі. Коли він повертався додому весь 
чорний від вугільного пилу, його дражнили: "Сажотрус, Негреня, Страшило, 
Чучело!" У крамниці дядька в купі паперів для обгортки йому попалася книга 
казок Андерсена. Почавши її читати, він вже не міг відірватися. Про це він 
розповів у повісті "Таємниця на дні колодязя". 

Після революції родині Носових надали частину колишньої генеральської 
квартири на розі Саксаганського і Толстого. Коля любив прилаштуватися з 
книгою на розлогому клені в палісаднику перед будинком. "Там, правда, було 
не дуже зручно, але зате цікаво: легко можна було уявити себе в лісових хащах, 
непрохідних нетрях або тропічних джунглях, про які йшлося у книзі". У дворі 
будинку на горищі збиралася організована Колею з ровесників зграя 
розбійників під назвою "гримуча змія". Вони обстрілювали каштанами загони 
бойскаутів, що марширували в ботанічному саду. Закінчивши 7-річку, Носов 
бив щебінку на заводі будматеріалів і пристрасно захопився фотографією. У 
1927 р. він вступив на фотовідділення Київського художнього інституту, потім 
перевівся в Московський ін-т кінематографії. 20 років він працював у кіно, але 
популярність йому принесли дитячі оповідання і насамперед книги про 
Незнайка. 


