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Метою цієї статті є висвітлення процесу видання одеською друкарнею 
Ю. І. Фесенка книг, що були присвячені історичній тематиці. Це питання не 
було артикульоване у такому вигляді. У літературі наявні лише окремі згад-
ки. Нашим завданням є визначити кількість цих праць, типологізувати згідно 
змістовних особливостей, встановити авторство та особливості друку. 
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На зламі ХХ–ХХІ ст. провідним напрямком історіографії було заповнення 
«білих плям», повернення з історичного небуття, видатних постатей минулого, 
що опинилися на маргінесі штучно, з політичних мотивів. Одеса була флагма-
ном цього процесу. Зокрема, процес повернення історичної пам’яті та форму-
вання нової моделі історичної пам’яті втілився у називанні одеських вулиць 
на честь на честь осіб, що зробили великий внесок у розвиток міста у різних 
галузях. Так, у 2016 р. у Малиновському районі Одеси з’явилася вулиця на-
звана на честь одеського друкаря Юхима Івановича Фесенка (хоча формаль-
но його не можна назвати першодрукарем, але з огляду на масштабність його 
діяль ності це почесне звання, що асоціюється з постатями Гутенберга, Федо-
рова, Скорини, для Одеси його постать викликає саме такі алюзії). Це стало 
наслідком процесу «відкриття» цієї постаті зусиллями декількох вчених [16; 
23; 32; 61; 75]. Показовою є наявність нарису про Ю. І. Фесенка у виданні 
«Сто великих одеситів» [68, с. 454–456]. Наразі бачимо деяке зниження інте-
ресу до діяль ності друкаря, що створює враження про вичерпаність теми, що 
не відповідає дійсності. Одним з можливих напрямів пожвавлення досліджень 
цієї багатогранної теми є встановлення тематичних зрізів друкарні, зокрема, її 
впливу на історіографічний процес.

Метою цієї статті є висвітлення процесу видання одеською друкарнею 
Ю. І. Фесенка книг, що були присвячені історичній тематиці. Ця проб лема ще 
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не була артикульована в історіографії. У літературі наявні лише окремі згадки в 
контексті загального висвітлення діяль ності друкарні. Нашим завданням є ви-
значити кількість цих праць, типологізувати згідно змістовних особливостей, 
встановити авторство та особливості друку. Джерелами написання цієї статті 
є видання друкарні Ю. І. Фесенка та низка дотичних матеріалів наративних та 
актових джерел [54; 60].

У фондах нау кових біб ліо тек України та Російської Федерації нами виявле-
но 58 назв книг на історичну тематику, що були видані Ю. І. Фесенком. Важко 
встановити їх наклад. Лише одного разу в мемуарах Ю. І. Фесенко згадав про 
те, що підручник з російської історії В. І. Фармаковського він видав 5-тисячним 
накладом [60, с. 82]. Було видано дві тисячі примірників праці І. М. Бондарен-
ка про Д. Гарібальді. А. В. Ніковський у листі до М. М. Аркаса зазначав, що на 
продаж до Миколаєва одесити передали 100 примірників брошури М. Ф. Кома-
рова про запорозькі вольності [9, с. 252].

Врахо вую чи широку наявність більшості з цих видань у біб ліо теках, згадки 
у пресі і т.п., можна твердити про багатотисячні наклади, що, таким чином, 
мали велике поширення. Тим більше, що чотири з цих видань мали по два пе-
ревидання, одне – три, інше – чотири, а ще одне – аж сім [50]. 

37 з 58 книжок були присвячені церковно-релігійній тематиці. При тому, з 
друкарнею як автори праць на історичну тематику співробітничали лише 10 
священнослужителів. Якщо ж деталізувати, то найпомітнішими є дві групи. 
19 книг були присвячені історії церковних споруд та закладів при них [10; 12; 
14; 19; 21; 21; 22; 31; 42; 46; 47; 48; 50–51; 57; 60; 66; 71; 73; 74]. Дотичні до 
цієї групи брошури про історію ікон та путівники по святих містах, головним 
змістом яких було теж висвітлення історії та сучасності святинь [3; 49; 55; 56]. 
У 4-ьох брошурах про історію міст (Києва, Константинополя, Меджибожа, 
Гурзуфа) чільне місце було відведено опису храмів [49; 45; 77; 78]. У виданні 
«Памятная книжка для духовенства Херсонской епархии» (1902) було надруко-
вано 108-сторінкову статтю отця Василя Никифорова про історію єпархії, зви-
чайно, зі згадками про історію храмів та церковних інституцій [40–41]. Теж до 
цієї групи значною мірою дотичне єдине видання переважно історичного (кон-
кретніше, історико-мистецтвознавчого) змісту, що видав Ю. І. Фесенко – два 
випуски альманаху «Из мира искусства и науки» [17]. У збірнику було надру-
ковано статті з історії музики та античного і християнського середньовічного 
образотворчого мистецтва. У статтях були численні згадки про церковно-мис-
тецтвознавчі моменти. 

Дві праці священика І. Х. Стрельбицького були присвячені суто релігійній 
історії – греко-католицтву та старообрядництву [69; 70]. Ці праці мають велике 
поширення в історіографії, зокрема, сучасній. Діапазон оцінок досить широ-
кий. А. В. Костров відзначає відсталість автора від кращих тогочасних релі-
гієзнавчих напрацювань нау ковців, хоча і визнає за ним заслугу звернення до 
вивчення важливих старообрядницьких текстів [27, с. 45]. Провідний сучасний 
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історик греко-католицької церкви у XVI–XVII ст. Л. В. Тимошенко зазначає, 
що «І. Стрельбицький першим в історіографії зробив досить повний і виваже-
ний порівняль ний аналіз діяль ності Берестейських соборів» [72, c. 80]. Маємо 
приклад статті у білоруському нау ковому виданні, що просто переказує тези 
І. Х. Стрельбицького, повністю солідаризую чись з його поглядами [26]. Проте, 
ніхто з авторів не легковажить працями одеського історика і визнає їх вагоме 
місце в історіографічному процесі. 

16 праць були біографічними, тобто присвячені висвітленню життєвого 
шляху та доробку більш чи менш видатних письменників, священиків, компо-
зиторів та політичних діячів [4–9; 13; 30; 33; 39; 58; 63; 64; 65]. Щодо остан-
ніх, то у статтях про князя Володимира та імператрицю Катерину ІІ переважно 
йшлося про них не як про політиків, а про їх внесок у культуру. У цій групі 
праця одеського історика, члена місцевої «Просвіти» І. М. Бондаренка про іта-
лійського політика Д. Гарібальді прикметна у декількох аспектах. 

По-перше, це була єдина з 58 праць, що тематично охоплювала західноєвро-
пейську історію. По-друге, це була одна лише з двох праць з цих 58-ми, що була 
видана українською мовою. І головне, це була єдина, напевно взагалі, в історії 
цієї друкарні праця, що призвела до значних, навіть потенційно фатальних, 
проб лем для видавця. Вочевидь, негативну реакцію цензорів викликав переду-
сім загальний тон та стиль книги на кшталт популярних соціалістично-народ-
ницьких видань для простолюду. Автор різко розділяв італійське суспільство 
на байдужі до інте ресів народу панівну верству та народ, схвалював народну 
боротьбу за національне визволення, використовував епітети на кшталт «Мет-
терних – держиморда всеєвропейський». 

У тезі автора про те, що «італійці не могли рівно з іншими простувати шля-
хом вселюдського прогресу туди, де ясніє свята зірка ідеалу людського» не 
важко було помітити соціалістичні алюзії, а у книзі загалом – заклик до по-
жвавлення українського національного руху. І. М. Бондаренко не намагався 
визначити передумови виникнення італійського національного руху, обмеж-
ившись тезою про те, що «нові сили стихійні, нові люди принесли нові піс-
ні». Якщо в інших працях І. М. Бондаренко демонстрував відданість ідеалам 
раціоналізму та соціологічного позитивізму, то у цій брошурі він став на шлях 
неоромантизму. Зазначимо, що захоплене сприй няття Д. Гарібальді було дуже 
поширене в тогочасній Одесі, передусім, ясна річ, серед місцевих італійців. 
Д. Гарібальді захоплювався один з фундаторів єврейського національного руху 
В. Жаботинський.

17 лютого 1908 р. тимчасовий генерал-губернатор м. Одеси генерал-майор 
І. М. Толмачов, сумновідомий своїми гоніннями на українців, наказав старшо-
му інспектору друкарень конфіскувати книжку. Але Ю. І. Фесенко видав книгу 
дещо раніше, за визначений законом термін, завдяки чому її встигли перевезти 
у приміщення одеської «Просвіти» і навіть поширити 250 примірників. Таким 
чином, книгу було врятовано для нащадків і тепер ми можемо ознайомитися з 
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унікальними примірниками у фондах кількох біб ліо тек. Тому 18 лютого з при-
міщення «Просвіти» було вилучено тільки 1750 примірників книжки. Ю. І. Фе-
сенка було притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу [2, арк. 2].

Попри те, що праця І. М. Бондаренка не мала відношення до україноз-
навства, з очевидних ментальних та мовних причин вона дотична до двох 
українознавчих праць інших одеських просвітян, що були видані у друкарні 
Ю. І. Фесенка: А. В. Ніковського про холмських українців та М. Ф. Комарова 
про колонізаційну діяль ність українського козацтва [24; 79].

Три книжки присвячені військово-історичній тематиці [15; 43; 53]. Автором 
двох з цих видань був священик С. В. Петровський, який вочевидь мав скеп-
тично ставитися до війн, але далося взнаки одне з місць його роботи – Одесь-
кий кадетський корпус. 

4 праці належали до підручниково-просвітницької (і вочевидь зі струменем 
ідеології) літератури [20; 24; 28; 37; 58]. У друкарні Ю. І. Фесенка побачило 
світ кілька видань популярного підручника з історії Росії В. І. Фармаковського. 
Згодом, одна з доньок Ю. І. Фесенка Марія вийшла заміж за сина В. І. Фар-
маковського, випускника Новоросійського університету, М. В. Фармаковсько-
го, художника та видатного історика мистецтва, брата видатного археолога 
Б. В. Фармаковського. Це стало ще однією ниткою, що пов’язала Ю. І. Фесенка 
з історіографією. 

Праця священика Є. Ф. Новіка була виконана у жанрі історіософсько-ре-
лігійного осмислення історії, найбільш рельєфно в одеській історіографії 
відображає цей світогляд серед «моря» паную чого тоді позитивізму [37]. До 
цієї групи дотична одна історична хрестоматія [20]. Осібно стоїть праця сина 
одного зі стовпів, фактично засновника, українського національного руху в 
Одесі Л. А. Смоленського, І. Л. Смоленського [62]. Автор замислювався над 
загальним значенням історії як галузі знань. Начебто протистоячи усій іншій 
історичній продукції друкарні Ю. І. Фесенка, він висловлював скептичне став-
лення щодо можливостей істориків пізнати істину. Втім, тим самим він визна-
вав релігійне бачення історії як недосяжному для людського розуміння про-
мислу Божому.

Серед 58 назв книжок 41 мали конкретних авторів. Три з них на той момент 
вже померли. Серед інших були представники Балти, Херсону, Олександрії, 
Петербургу, Абхазії, Стамбулу (Константинополя у православній церковно-по-
літичній традиції), по два з Криму та Кавказу. 16 авторів на момент видан-
ня їх книжок були одеситами. Лише завдяки мемуарній згадці Ю. І. Фесенка 
дізнаємося, що упорядником фундаментального путівника по Ієрусаліму був 
викладач Одеської рисувальної школи, член Одеського товариства історії і ста-
рожитностей А. О. Матвєєв, який також був редактором та головним автором 
збірника «Из мира науки искусства» – іншого «виробу» друкарні. «Улюблен-
цями» Ю. І. Фесенка були такі відомі постаті як священики С. В. Петровський 
(у друкарні видано 5 назв його видань) та І. Х. Стрельбицький (видано 3 назви 
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його книг) та педагог П. К. Борзаковський (4 назви). Одна з праць П. К. Борза-
ковського про першодрукаря Івана Федорова 1884 року, була однією з перших 
видань друкарні Ю. І. Фесенка, і, водночас, одним з перших видань на істо-
ричну тематику. Привертає увагу шляхетний мотив автора – таким чином він 
намагався підтримати новозасновану друкарню фінансово [61, с. 79].

Згадані праці не були рівноцінними як за форматом, так і за змістом, а відтак 
і посіли не однакові позиції в інтелектуальному русі. Так, М. Ф. Комаров вва-
жав свою працю про запорозькі вольності «просто систематизованою збіркою 
тих звісток про землеволодіння у запорожців, які ми маємо у Скальковсько-
го, Яворницького, Багалія та інших істориків», хоча і суспільно актуального з 
огляду на те, що в запорозькому порядкуванні землею бачимо щось подібного 
до націоналізації землі [67, с. 298–299]. 

Серед 58 видань до тезаурусу історичної думки варто зарахувати передусім 
друге видання фундаментального дослідження отцем Сергієм Васильовичем 
Петровським столітньої історії головного одеського храму – Спасо-Преобра-
женського собору [51]. Слід відзначити творчий ентузіазм священика, який 
спромігся утричі збільшити обсяг своєї роботи порівняно з першим виданням, 
що побачило світ за двадцять років до того теж у видавництві Ю. І. Фесен-
ка [50]. Досягти цього С. В. Петровському вдалося завдяки документам про 
історію собору, що надав йому батько видатного фізика Г. А. Гамова, одесь-
кий педагог А. М. Гамов. Сутність цієї історії полягала в тому, що дружиною 
А. М. Гамова і матерю Георгія, була донька на той момент вже давно покійного 
протоієрея Спасо-Преображенського собору Арсенія Лебединцева. А. Г. Лебе-
динцев був автором першого літопису собору [2]. Окрім солідної документаль-
ної бази, книга С. В. Петровського мала чітку нау кову структуру та розгалу-
жену систему приміток, чим часто нехтували автори інших подібних видань. 
Насиченість праці С. В. Петровського фактичним матеріалом дозволила широ-
ко використовувати її авторам відновлення у первинному вигляді Спасо-Пре-
ображенського собору в центрі Одеси, майже у тому самому місці [37]. 

Ще однією високонау ковою працею була магістерська дисертація учня 
І. Х. Стрельбицького С. В. Лобачевського про ранньохристиянського святого 
Антонія Великого, що є позитивно оцінена сучасними нау ковцями [33].

Є риса, що споріднює усі видання: ошатність та високий рівень полігра-
фічного мистецтва, увага до ілюстративного ряду, за що, власне, сучасники й 
передусім цінували друкарню Ю. І. Фесенка. Найвиразнішим приклад дає по-
рівняння першого та другого видання Овцина про Касперовську ікону в Одесі. 
На відміну від першого видання друкарні Л. Нитче 1890 р., фесенківське ви-
дання 1898 р. містило зображення ікони та більш читабельний шрифт [40; 41]. 

Ю. І. Фесенко підтримував гарні відносини не лише з істориками, котрі 
були його безпосередніми клієнтами. Під час святкування десятиліття друкар-
ні у 1893 р. видавця тепло привітав один із найталановитіших одеських істо-
риків Г. О. Афанасьєв: «я впевнений, що такі енергійні люди як Ви і Ваша 
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дружина, мають повне право гордовито поглянути на пройдений шлях і твердо 
сподіватися на ще краще майбутнє» [54, с. 27]. Втім, Ю. І. Фесенкові не завжди 
вдавалося «втримати» своїх авторів в орбіті свого видавництва. Так, з неяс-
них причин брошури П. К. Борзаковського про М. Лермонтова, О. Кольцова та 
М. Ломоносова були видані в інших одеських друкарнях. Поряд з 4-ма пере-
виданнями у друкарні Ю. І. Фесенка свою «Русскую историю» для гімназій 
В. І. Фармаковський перевидавав також в іншому одеському видавництві. 

Отже, видання книг на історичну тематику було одним з вагомих компо-
нентів широкої видавничо-друкарської діяль ності Є. І. Фесенка. Друкарня 
Ю. І. Фесенка була сполучною ланкою для представників духовенства, вчи-
телів, громадських діячів, військових, одеситів та не-одеситів. Друкарня 
Ю. І. Фесенка була важливими центром, що сприяв формуванню української 
моделі історичної пам’яті у важких умовах російського колоніалізму. Ю. І. Фе-
сенко продемонстрував якісний та дбайливий підхід до історичних видань, 
що заклали основи високих поліграфічних стандартів, що сприяло кращому 
сприй няттю праць його авторів, клієнтів друкарні. Історичний досвід існуван-
ня друкарні Ю. І. Фесенка має стати однією з ідеологічних основ відроджен-
ня значення Одеси як центру друкування та поширення української книги, 
що значною мірою перебуває на даний момент, на жаль, у занепаді. Головна 
діяль ність Ю. І. Фесенка розгорталася на вулиці Рішельєвській, де перебувала 
його друкарня. Сьогодні необхідно зберегти пам’ять про цей осередок культу-
ри. З цією метою слід вимагати від міської влади Одеси збереження залишків 
старовинного красивого будинку друкарні Ю. І. Фесенка з відповідною рестав-
рацією та створення там Музею друкарства Одеси. Перспективним напрямком 
подальших досліджень є виявлення додаткових фактів друкування у друкарні 
Ю. І. Фесенка видань на історичну тематику, вивчення інскриптів на цих ви-
даннях, що зберігаються у фондах біб ліо тек, простеження впливу цих видань 
на тогочасну та сучасну культуру, зокрема історичні уявлення. Цінний матеріал 
може бути виявлений в епістолярії, якої поки що бракує щодо цієї теми. 
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ОДЕССКАЯ ТИПОГРАФИЯ Ю. И. ФЕСЕНКО КАК ЦЕНТР 
ИЗДАНИЯ КНИГ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ 
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.)

Целью данной статьи является освещение процесса издания одесской типогра-
фией Ю. И. Фесенко книг, посвященных исторической тематике. Этот вопрос 
не был артикулирован в таком виде. В литературе имеются лишь отдельные 
упоминания. Нашей задачей является определить количество этих работ, типо-
логизировать согласно содержательным особенностям, установить авторство 
и особенности печати.

Ключевые слова: книговедение, типография Ю. Фесенко в Одессе, историче-
ская мысль, одесские исторические книжные издания.
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ODESA PRINTING HOUSE YU.I. FESENKO AS A FOCAL 
POINT FOR PUBLISHING BOOKS ON HISTORICAL TOPICS 
(END OF XIX - BEGINNING OF XX CENTURY)

Summary
The purpose of this article is to cover the printing process of the Yu.I. Fesenko books 
on historical topics. This issue was not articulated in this form. There are only some 
references in the literature. Our task is to determine the number of these works, to 
typologize according to substantive features, to establish authorship and printing 
features. We have identified 58 titles of books on historical topics, published by Yu.I. 
Fesenko. Results of the Study. Рublishing books on historical subjects was one of the 
important directions of the wide publishing activity of Yu.I. Fesenko. Typography 
Yu.I. Fesenko united representatives of the clergy, teachers, public figures, military, 
Odessans and non-Odessans. Typography Yu.I. Fesenko contributed to the formation 
of the Ukrainian model of historical memory in the difficult conditions of Russian 
colonialism. Yu.I. Fesenko demonstrated a quality and careful approach to historical 
publications that laid the foundations of high printing standards, which contributed to 
a better perception of the works of its authors, printing clients. Historical experience 
of the printing house Yu.I. Fesenko should become one of the ideological foundations 
of the revival of the importance of Odessa as the center of printing and distribution 
of the Ukrainian book, which is, to a great extent, currently in decline. The main 
activity of Yu.I. Fesenko unfolded on Rishelevskaya Street, where his printing house 
was located. Today, it is necessary to preserve the memory of this cell of culture. To 
this end, the city authorities of Odessa should be required to preserve the remains 
of an old beautiful house of the printing house Yu.I. Fesenko with restoration and to 
create a Museum of printing in Odessa there. A promising area of further research 
is the identification of additional facts of printing in Yu.I. Fezenka of publications 
on historical subjects, studying of scripts on these editions stored in the holdings of 
libraries, tracing of influence of these editions on contemporary and contemporary 
culture, in particular, historical representations.

Keywords: book research, Y. Fesenko’s printing house in Odesa, historical thought, 
Odesa historical books.




