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ВСТУП 

 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Одеса є одним із найбільших 

портових міст світу, важливим адміністративним, економічним, науковим і 

культурним центром. Протягом даного періоду, зміцнювалась уява про Одесу 

як про багате, упорядковане та гарне місто. Його називали «золотим містом», 

«житницею Півдня», «Південною Пальмірою», куди стікались потоки місцевих 

жителів та іноземців в надії втілити мрії свого життя. 

 60-80 рр. ХІХ ст. в історії Одеси часто називають «срібним віком», 

відштовхуючись від бурхливого розвитку господарського та культурного життя 

прибережного міста. Керівники держав направляли сюди відомих діячів – 

дворян, політиків, підприємців, професорів, адвокатів – для створення оазису 

на березі Чорного моря.  

Семен Михайлович Воронцов, Микола Олександрович Новосельський, 

Григорій Григорович Маразлі, Валер’ян Миколайович Лігін, 

Павло Олександрович Зелений, Петро Адамович Крижановський, 

Василь Якович Протопопов, Микола Іванович Мойсеєв та 

Борис Олександрович Пелікан – міські голови Одеси протягом 1863-1914 рр. 

Для сучасних одеситів імена С. М. Воронцова, М. О. Новосельського, 

Г. Г. Маразлі є на слуху, але тільки побіжно вони можуть щось розповісти про 

діяльність цих осіб. Імена інших міських голів залишаються й досі загадкою 

навіть для науковців.  

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що історія міського 

самоврядування та роль у ньому окремих історичних осіб є невисвітленою 

темою. 

 Мета дослідження полягає у вивченні попередніх та сучасних праць 

істориків, політиків, культурних діячів і наявних документів, преси та 

оповідних джерел, що допоможуть відновити картину історії міського 
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самоврядування через очільників Одеси. У зв’язку з поставленою метою в 

роботі реалізуються наступні завдання: 

- дослідити стан вивчення історіографією особистостей та діяльності 

міських голів; 

- виявити і доповнити відомості про життя очільників міста Одеси в 

зазначений період; 

- проаналізувати джерельні дані для отримання докладнішої інформації 

про  діяльність мерів; 

- визначити внесок міських голів у розвиток Одеси та південного краю у 

другій половині ХІХ – початку ХХ ст.; 

- вказати подальшу необхідність вивчення питань діяльності міського 

самоврядування через персоналії. 

Об’єктом дослідження є історія міського самоврядування Одеси другої 

половини ХІХ – початку ХХ століть. Предметом дослідження є міські голови та 

їх діяльність. 

Хронологічні межі дослідження визначаються 1863-1914 рр. Нижня межа 

дослідження обумовлена прийняттям Міського положення 1863 р. Верхня грань 

– початок Першої світової війни, радикальні зміни в політичному житті країни. 

Географічні межі дослідження визначаються територією міста Одеси в 

рамках визначених хронологічних меж. 

Теоретико-методологічні засади роботи становлять загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання.  

В основі роботи лежать загальнонаукові методи аналізу, синтезу, 

дедукції, індукції, порівняння та узагальнення. Їхнє поєднання дозволило 

здійснити історико-просопографічне дослідження визначних постатей 

очільників міста Одеси у визначений період, а також сформулювати відповідні 

висновки. 

Відповідно до мети і завдань дипломної роботи застосовувалися такі 

спеціальні методи: історіографічний аналіз і синтез, критичне осмислення, 
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структурний, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, 

просопографічний, генеалогічний, статистичний та біографічний. 

Використання методу історіографічного аналізу й синтезу дозволило 

проаналізувати загальний стан наукової розробки теми у вітчизняній 

історіографії, згрупувати історіографію за проблематикою, а також визначити 

методологічну цінність авторських підходів у контексті завдань дипломного 

дослідження. 

Метод критичного осмислення джерел впроваджувався з метою пошуку, 

подальшого аналізу, класифікації та відбору інформації за рівнем значущості 

для майбутньої роботи. 

Проблематика, що досліджується, спонукала вдатися до використання 

структурного методу. Це дозволило розбити матеріал на відповідні частини, які 

були досліджені окремими розділами. 

За допомогою порівняльно-історичного методу здійснено зіставлення 

ключових форм діяльності одеських міських голів з метою виявлення їхніх 

особливостей, загальних ознак та відмінностей.  

Проблемно-хронологічний метод дав можливість розставити події та 

факти із життя мерів Одеси у хронологічній послідовності, виявити еволюцію 

та якісні зміни в ході дослідження. 

Одним з основних методів був застосований просопографічний метод, 

який допоміг створити колективний опис способу життя та занять 

представників певного соціального стану, які, у свій час, обіймали посаду 

очільника міста. Такий підхід допомагає комплексно відтворити портрет як 

окремої особистості, так і певної родини чи іншої соціальної групи або класу. 

Просопографічний портрет – це комплексне дослідження, побудоване на 

підставі всіх доступних досліднику джерел. 

Просопографічний метод є винятково ефективним для будь-якого 

історико-біографічного дослідження. Він дозволяє, шляхом широкого 

залучення доступних відомостей з генеалогії, демографії, психології, 
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психолографії, епістолології, ономастики, нумізматики, соціології та інших 

спеціальних історичних дисциплін, вивчати життя та діяльність особи (чи 

певної сукупності осіб) не лише за допомогою «сухих» довідок: народився, 

навчався, одружився, помер. Людина постає як особистість з усіма 

індивідуальними якостями та взаємовідносинами з навколишнім світом, а 

кілька осіб – як спільнота, пов’язана взаємною відповідальністю та 

взаємовпливом. 

Результатами просопографічного дослідження можуть бути: 

1) реконструкція просопографічного портрета конкретної особистості; 

2) створення колективної біографії кількох осіб, об’єднаних спільними 

чинниками; 3) опис способу життя і занять представників певних соціальних 

станів. Саме в другому та третьому ракурсі побудоване дослідження. 

Література, що стосується даного питання досить загальна, адже 

приблизно за 150 років, після введення в дію нового Міського положення і до 

сьогодення не було створено загальних монографій з історії міського 

самоврядування з урахуванням особистостей міських голів, зображенням їх 

урядової діяльності. Історичні джерела даного періоду є досить 

різноманітними, що дає можливість розкрити очільників міст не тільки через 

сухі факти в архівних документах, постановах думи чи повідомленнях преси, а 

й через щоденники та спогади їхніх сучасників – урядовців, гласних думи, 

науковців та пресу. Докладніше аналіз джерел та наукові надбання 

дореволюційного, радянського і сучасного періодів можна розглянути в 

першому розділі роботи. 

Підсумки дослідження було апробовано на 73-звітній студентській 

конференції історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова в 2017 р.; 

всеукраїнській науковій конференції «Читання імені академіка 

М. Є. Слабченка» 2017 р.; ІІ та ІІІ всеукраїнських наукових конференціях з 

історії України для студентів та аспірантів «Хаджибеївські читання» 2017 р., 

2018 р.  



9 
 

Результати дослідження оприлюднені у 8 статтях: «Воронцов 

Семен Михайлович – одеський міський голова», «Діяльність одеського 

міського голови С. М. Воронцова на шпальтах «Одесского вестника»», 

«Початок діяльності одеського міського голови М. О. Новосельського (за 

матеріалами газети «Одесский вестник»)», «Діяльність 

Миколи Олександровича Новосельського на посаді міського голови Одеси 

(1867-1878)»; «Міський голова Петро Адамович Крижановський – «казковий 

принц, що має розбудити сплячу красуню Одесу»»; «Преса як джерело 

вивчення діяльності міських голів Одеси в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст.», «Павло Олександрович Зелений як міський голова Одеси (1898-1905)», 

«Перші роки діяльності П. О. Зеленого на посаді міського голови Одеси (за 

матеріалами місцевої преси)». 

Дипломна робота має таку структуру:  

У першому розділі «Джерельна база та історіографія питання» – 

розглянуто й проведено аналіз джерельної бази, монографій, статей та заміток 

сучасників мерів й дослідників історії міста. 

У другому розділі «Формування особистості та життєвий шлях міських 

голів» – виявлено біографічні відомості про дев’ять лорд-мерів Одеси, 

з’ясовано основні етапи їхнього життя. 

У третьому розділі «Внесок у соціально-економічний розвиток міста» – 

відображено дані про діяльність очільників Одеси в межах нагальних питань 

міста економічного  та соціального характеру.  

У четвертому розділі «Вплив на освітнє та культурне життя Одеси» – 

досліджено роботу міських голів в освітній та культурній сферах міста.    

Під час дослідження було використано 63 джерела та 58 історичних 

праць. 
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ВИСНОВКИ 

Розглянута історіографічна та джерельна бази історії міського 

самоврядування в Одесі з початку дії Міського положення 1863 р. і до початку 

подій Першої світової війни, є вагомим здобутком попередніх поколінь та 

сучасних дослідників регіональної історії. Опрацьовані джерела відзначаються 

великим розмаїттям – архівні документи, опубліковані матеріали, оповідні 

пам’ятки й преса – дають змогу вирішити поставлені в роботі завдання 

комплексного дослідження персонального складу міських голів Одеси         

1863-1914 рр.   

Щодо історіографії, то у дореволюційний період висвітлювалась загальна 

картина розвитку Одеси в працях, присвячених 100-літньому ювілею міста. 

Імена міських очільників згадувались тільки декількома реченнями в розділах 

вищезгаданих праць. Білі плями в біографічних даних можливо доповнити 

через некрологи та багатотомні довідники. Винятком є витяг з газети 

«Новороссийский телеграф» про огляд діяльності М. О. Новосельського – 

перша і єдина у ІІ половині ХІХ ст. праця про роботу та здобутки міського 

голови. Протягом радянського періоду під тиском влади та ідеології й через 

дефіцит інформації вченим так і не вдалося реалізувати дослідження 

особистостей міського самоуправління Одеси.  

У сучасній історіографічній науці відбулися значні зрушення – почалось 

активне дослідження регіональної історії та її персоналій, публікуються окремі 

статті або ж монографії з історії міста, що включають біографії міських голів, 

напрями їх діяльності як управителів, підприємців та меценатів. 

Найбільше прикута увага вчених до Г. Г. Маразлі, окрім науковців 

України, його життєвий шлях вивчають й іноземні історики. Менше праць 

створено про М. О. Новосельського, С. М. Воронцова, П. О. Зеленого та 

В. М. Лігіна. Взагалі, обмежений обсяг інформації досі є про 

П. А. Крижановського, В. Я. Протопопова, М. І. Мойсеєва та Б. О. Пелікана, 
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вони опосередковано згадуються в загальних працях та довідниках. Розглянуті 

в даній роботі газети «Одесские новости» та «Одесский листок» вносять нові 

факти до коротких біографічних довідок, подають портрети цих очільників 

міста.  

Попри значну кількість джерел та наукових робіт, тематика історії 

одеського міського самоврядування, діяльність та роль міських голів ще не 

стала об’єктом спеціального системного і комплексного дослідження. Для 

науковців тут зберігається ще чимало загадок та незвіданих шляхів. 

Життя та діяльність дев’яти міських голів протягом 1863-1914 рр. були 

насичені подіями, вони співпрацювали один з одним як депутати думи, члени 

культурних та благодійних товариств, брали участь у військових конфліктах, 

громадській та управлінській сферах. 

Діяльність С. М. Воронцова, М. О. Новосельського, Г. Г. Маразлі, 

В. М. Лігіна, П. А. Крижановського, П. О. Зеленого, В. Я. Протопопова, 

М. І. Мойсеєва та Б. О. Пелікана як міських голів у справах організації роботи 

думи та управи, фінансової сфери, торгівлі, господарства та промисловості, 

правопорядку та пожежної безпеки, водогону, освітлення міста, міського 

транспорту, шляхів сполучення та облаштування Одеси вказує на значний 

внесок в життя свого міста та країни, високу активність та прогресивні погляди 

цих очільників самоврядування. За їх пропозиціями, що втілились в життя, в 

період 1863-1914 рр., можна прослідкувати модернізацію «Південної 

Пальміри».  

На основі виявлених наукових матеріалів було з’ясовано найбільш 

показові справи міських голів:  

С. М. Воронцов відзначився запровадженням газового освітлення в місті, 

контролем торгівлі та санітарним станом;  

М. О. Новосельський – створенням одеського водогону, товариства 

Куяльницько-Хаджибейських соляних промислів, Товариства взаємного 
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кредиту та Одеського кредитного товариства; введенням для роботи в думі 

спеціалізованих комісії, юридичного консультанта та стенографа;  

Г. Г. Маразлі – облаштуванням гарного вигляду міста завдяки збудованих 

за його керівництва та коштом – Одеського міського театру, музею Одеського 

товариства історії та старожитностей, першої міської публічної бібліотеки, 

Бактеріологічної станції, Хімічної лабораторії, Офтальмологічної клініки та 

інших лікувальних культурних та громадських закладів; створенням 

електростанції «Еддісон», введенням електричного освітлення, запуском 

першого парового трамваю та спонсоруванням освіти та науки;  

завдяки В. М. Лігіну Одеса отримала дозвіл на відкриття медичного 

факультету при Новоросійському університеті та відбувся перехід водогону до 

рук міського самоврядування;  

П. А. Крижановський сприяв розширенням складу міської управи, 

займався ревізуванням водогону та особисто проводив переговори щодо 

розширення водогону;  

П. О. Зелений відзначився великою кількістю ініціатив, опікувався 

пожежною командою міста, сприяв розвитку української мови та літератури, 

допомагав євреям стати вільними слухачами при Новоросійському 

університеті, активізував питання страхування міського театру, створив 

«японський» фонд, втілив пропозицію міської публічної бібліотеки про нову 

будівлю, займався питаннями охорони праці та введенням заходів для боротьби 

з чумою;  

В. Я. Протопопов підписав договір між містом та Бельгійським 

акціонерним товариством Одеських конно-залізничних доріг про 

реконструкцію мережі існуючих доріг та переведення парового трамвая на 

електричну тягу; 

М. І. Мойсеєв завершив справу відкриття Міського громадського банку та 

Одеського міського ломбарду, підписав контракт з бельгійським інженером 

Р. Лєгоде щодо спорудження нової електростанції, домовився за пільговий 
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проїзд для учнів та студентів електричним трамваєм, асигнував кошти для 

розбору та систематизації старих справ міського архіву, що мають відношення 

до історії Одеси, опікувався діяльністю Бактеріологічної станції, досягнув 

високих результатів у боротьбі з епідеміями; 

діяльність Б. О. Пелікана розглянута тільки за 1913-1914 рр., але він зміг 

за цей короткий час організувати юридичний відділ при міській управі, 

ініціював створення особливого суду у справах неповнолітніх, створив дві 

посади директорів лікувальних курортів. 

Таким чином, питання освіти, науки, культури, санітарного стану міста не 

поступались у важливості соціально-економічним питанням, так як вони були 

тісно повязані і впливали одне на одного. 

Вивчення питання діяльності міського самоврядування через персоналії є 

актуальним та необхідним. Більшість джерел другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. знаходяться в поганому стані збереження, і для запобігання втраті 

важливих документів – вони мають бути опрацьовані зацікавленими 

студентами, науковцями та краєзнавцями. У свою чергу, бібліотеки та архіви 

намагаються допомогти не втратити цінні історичні джерела, створюючи 

електронні варіанти дореволюційних публікацій. Результати наукових 

досліджень подібної теми можна перетворити у друковане видання для 

ознайомлення не тільки вчених, а й учнів, вчителів історії та громадськості 

міста з частиною важливого періоду в історії Одеси, таким «довгим» 

XІХ століттям та бурхливим початком ХХ століття. 
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