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СИМВОЛІКА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КОЛОНИ У ПАРКУ ІМЕНІ
Т. Г. ШЕВЧЕНКА В ОДЕСІ
«Я не навчився любити свою країну з закритими очима,
з схиленою головою, з замкненими устами.
Я знаходжу, що людина може бути корисною своїй країні
тільки в тому випадку, якщо ясно бачить її ... »
П. Я. Чаадаєв
А. О. КАДУРІНА, кандидат архітектури
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Стаття присвячена вивченню символіки Олександрівської колони,
розташованої в парку ім. Т. Г. Шевченко (колишньому Олександрівському
парку). Вивчено події, що спонукали до створення колони і історія місця її
встановлення. Зазначено роль імператора Олександра II в житті суспільства
XIX ст. Проведено детальний аналіз символіки архітектурно-художнього
декору Олександрівської колони з виявленням характерних рис різних символів
імператорської влади. Виявлено історія походження представлених скульптур
і барельєфів з співвіднесенням їх з конкретними історичними особистостями
на політичній арені держави.
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Постановка проблеми. Одне з центральних місць в парку ім.
Т. Г. Шевченко
(колишньому
Олександрівському
парку)
займає
Олександрівська колона, встановлена на 10-річчя загибелі засновника парку,
імператора Олександра II. Вона є своєрідною позачасовий віссю, що з'єднує
віхи історії держави і виступає яскраво вираженою домінантою, як в
містобудівному аспекті, так і в естетично-символічному.
Історичну інформацію стосовно політичного життя країни XIX ст. та
реформ Олександра II можна прочитати в трудах А. А. Тітова, В. В. Ільїна та ін.
[1, 2]. Специфіку формування Олександрівського парку досліджено в науковій
статті О. Л. Моргун та О. А. Погорєлова [3]. Стислу архітектурно-історичну
інформацію про Олександрівську колону можна знайти в книзі В. І. Тимофієнко
[4], а короткий аналіз символіки архітектурного об’єкту наданий в роботі
А. О. Кадуріної [5]. Аналіз окремих символів з точки зору семантики та
історичної трансформації можна дослідити в книгах В. М. Рошаль [6],
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О. В. Сладкової [7] та К. Корольова [8]. Проте, на сьогоднійшній день не існує
дослідження, де було б детально розібрано символіку Олександрівської колони
відповідно до історії розвитку країни та імператорської династії.
Методика досліджень. У науковому дослідженні використовуються
методи бібліографічних та натурних досліджень, історичний метод, методи
синтезу, аналізу та аналогій.
Результати дослідження. Олександрівський парк виник внаслідок
відвідування Одеси імператором Олександром II 7 вересня 1875 р. Міські влади
приймали його в спеціально побудованому Царському павільйоні. Саме тут
монарх дав дозвіл на створення самого парку та посадив перше дерево. На місці
павільйону пізніше, в травні 1891 року, і було створено меморіальну колону на
честь імператора, на 10-ту годовщину після його загибелі.
Метою дослідження є розшифровка символіки Олександрівської колони у
парку ім. Т. Г. Шевченка (колишньому Олександрівському парку) в Одесі. Для
досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
– простежити спадщину реформ Олександра II в суспільстві XIX ст.,
– вивчити історію створення Олександрівської колони в Одесі,
– проаналізувати символіку архітектурного об’єкта на детальному рівні, з
урахуванням соціально-історичних факторів впливу,
– визначити єдину ідею, що об’єднує комплекс символів Олександрівської
колони.
Вступивши на престол після смерті свого батька Миколи I, Олександр II
(рис. 1) отримав країну в стані глибокої соціальної та економічної кризи.
Основною суттю реформ імператора стала перебудова Російської імперії на
новий тип, з більш ефективною економікою. Це був шлях капіталізма та
індустріалізації. Самою впливовою на життя суспільства стала селянська
реформа з відміною кріпосного права в 1861 році. Результатом судової реформи
стали однакові права громадян перед законом. Земська та міська реформи біли
покликані спростити управління державою. Військова реформа повинна була
зробити армію більш ефективною, а реформа друку – створити принцип
гласності [1]. В результаті реформ Олександра II країна встала на шлях
індустріалізації та капіталізації, з елементами демократії. Олександр заслужив
ім'я Визволителя, спочатку звільнивши селян від кріпацтва, а потім слов'янські
народи Балкан від іноземного ярма в ході російсько-турецької війни [2].
Після відвідування Одеси Олександром II в 1875 році за його наказом було
засновано парк, названий на його честь. Імператором було посаджено перше
дерево, дуб, – символ сили, пошани та благородства. З часом дуб був обнесений
ажурною огорожею.
Олександрівська колона була створена в 1891 році, поруч з дубом, на
залишках Андріївського бастиону (земляному кріпосному валу) Хаджибейської
фортеці. Фортецю було зруйновано в 1811 році як «визнану непроможною до
оборони», тому що межі імперії було зрушено на південний схід [3, 4].
Фундамент під пам’ятник (колону вагою 13 тон) було збудовано за проектом
О.О. Бернардаци. Саму меморіальну колону було створено з лабрадору, а
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п’єдестал під неї – з червоного граніту. Оздоблення всіх кам’яних частин
пам’ятника було вироблено фабрикою товариства «Лабрадор» в Городищі.
Сама причина створення меморіальної колони на честь імператора Олександра
II була досить трагічна. В травні 1891 року відзначалася годовщина гибелі
імператора від вибуху бомби, кинутої народовольцем. Цей монумент (рис. 1, 2)
був покликаний стати символом правління государя то водночас символом всієї
царської самодержавної влади в цілому [5].

Рис. 1. Імператор
Олександр II

Рис. 2. Олександрівська колона. Фото XIX ст.

На пагорб до пам’ятника вели парадні сходи. На рис. 3 представлено
розшифровку його символіки. Головною стороною Олександрівської колони
можна вважати західну її частину. На меморіальній дошці з червоного
пісковика начертано: «Олександру II вдячна Одеса». Над нею можна побачити
медальйон з білого мармуру з портретом государя, виконаний з моделі
скульптора Вілонського. А над портретом розташована дуже символична
композиція, до складу якої входять: бронзові корона, скипетр (жезл) та меч.
Бронзовий декор був виконаний на фабриці Парфеля в С.-Петербурзі
скульптором-орнаменталістом Лапіним за малюнками академіка В. Токарева
[9]. В цілому, Велика імператорська колона виступає символом верховної
влади, монархії, самої імперії, влади земної та божественої. Вона уособлювала
владу, величність, високий захист, гідність, честь, славу та надійність. За
основу горельєфу взята реальна Велика імператорська корона, яку було
виготовлено придворним ювеліром Жеремі Позьє для Катерини II. Нею
коронувалися на царювання: Павло I, Петро III, Олександр I, Микола I,
Олександр II, Олександр III і Микола II. При створенні цього символу
монархічної влади було закладено досить глибокий зміст. Дві полусфери
корони, об’єднані обручем, уособлювали східну та західну частини Російської
імперії. Червоний шпінель представляв імператорську владу, над якою є тільки
Бог (діамантовий хрест).
232

Рис. 3. Розшифровка символіки Олександрівської колони
Ряди перлин зображали латинську «V» (Вікторія – перемога), а лаврові
гілки, які окаймляли корону знизу, виступали символами слави та влади. В
центрі корони можна побачити дубові листя, які підкреслюють непорушність
імператорської влади [10]. Перед короною лежить скипетр (жезл), як знак
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королевської гідності. Він виступав гарантом миру та справедливості,
уособлював високу посаду та авторитет, представляючи імператора, як
посередника між Богом та його підданими. Попереду композиції можна
побачити меч, емблему хоробрості та доблесті. Цей досить багатограний
символ несе в собі ідеї: всепроникаючого розуму, сили інтелекту, духовної
рішучості та вищої справедливості.
Під портретом імператора та підписом ми можемо побачити герб Одеси в
ореолі лаврових та дубових гілок, виготовлений з темної бронзи. Це –
зображення герба, який було затверджено через 3,5 роки після засновання
Одеси в квітні 1978 року. Герб Одеси засновувався при імператорі Павлі I.
Тому двоглавий орел в верхній половині щіта зображався «павлівського типу»,
з сріблястим мальтійським хрестом на груді. Це зображення з’явилося на
деякий період в гербі країни, бо Павел I був обраний великим магістром
Мальтійського ордену. В нижній частині гербу ми бачимо зображення якоря,
який представляв Одесу, як велике портове місто. Верхню частину герба
прикрашає імператорська корона, як його складова частина. Дубові гілки
навколо герба та дубові гірлянди, розташовані під портретом Олександра II та
на базі колони, символізують благородство та шану, славу, честь та величність.
Лаврові гілки уособлюють перемогу та мир, безсмертя, вічну пам’ять та
пошану [6, 7].
На другій пам’ятній дошці ми можемо побачити надпис: «На цьому місці
Цар-визволитель 7 вересня 1875 року зволив бути парку Імені Його та посадив
перше дерево». Вершину колони вінчає капітель з двоголовими орлами, які
тримають лаврові гірлянди. Двоголовий орел виступав символом царської
влади, як уособлення світла, справедливості та захисту своїх підданих. Дві
голови орла символізували єднання Сходу та Заходу, світського та релігійного
начал в державі. Орли з гірляндами уособлюють обіцянку вічного життя в
пам’яті прославляння життя імператора та його діянь в століттях [8]. В
Давньому Римі так зображали апофеоз імператора. Зверху на колонні ми
можемо побачити образ шапки Володимира Мономаха. Це досить важливий
артефакт, бо нею вінчалися на царство всі російські царі XV – XVII століть.
«Яблуко» по нижньому поясу прорізано, а в середніх частинах відчеканене. В
трьох медальйонах можна побачити зображення лілії, візантійської квітки, яка
називалася «крін». Вона символізувала оновлення світу, Благовіщеня, несла
ідею вічного оновлення природи та народження сонця. Також в декорі шапки В.
Мономаха ми можемо побачити слов’янський символ – зірку Велеса. Цей знак
уявляв собою шести-кінцеву зірку, яка складалася з сплетіння двох
трикутників: вершиною вверх (чоловіче начало) та вершиною вниз (жіноче
начало), уособлюючи зародження всього живого. Інший простір заповнений
візерунками у вигляді спіралей та рослинних мотивів, які вказують на
циклічність всього сущого та процвітання [7]. Верх шапки вінчає православний
християнський хрест, як символ віри. В цілому, шапка Володимира Мономаха
символізувала незримий зв’язок між поколіннями російських царів та елемент
спадкоємності.
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Олександрівська колона розташована на пагорбі з квітковими візерунками
(арабесками) та ініціалом імператора у вигляді літери «А». Поруч з колоною
раніше можна було побачити дуб, який був посаджений імператором в 1875
році та огороджений ажурною чавунною решіткою (рис. 2). Дуб виступав
найголовнішим деревом в міфології різних народів. У слов’ян він уособлював
Світове дерево та символізував силу, впевненість та гідність. Згодом, на місці
дуба з’явився пам’ятник Б. Хмельницькому, а сьогодні ми можемо побачити на
ньому високу ялину [8].
Після революції в 1920 році Олександрівську колону перейменували,
присвятивши III Інтернаціоналу. Вона була задрапірована червоною тканиною,
а замість портрета Олександра II встановили портрет Карла Маркса. Наступні
зміни з колоною сталися в 1954 році, в період святкування 300-ої річниці
Переяславської Ради. Її перейменували в пам’ятник возз’єднання України з
Росією і встановили поруч скульптуру Богдана Хмельницького.
Через деякий час колону знову перейменували, присвятивши Олександру
Суворову і фортеці, будівництвом якої він керував в 1793 році. На колоні було
встановлено барельєф О. Суворова і меморіальну дошку з написом: «На цьому
місці з 1793 по 1811 рр. перебував Андріївський бастіон фортеці, побудованої
під керівництвом О. В. Суворова». А на другий плиті було написано: «7 (19)
вересня 1875 року засновано міський парк, нині Центральний парк культури і
відпочинку ім. Т. Г. Шевченко». В 2011–2012 році з ініціативи міської влади
була проведена робота по точному відновленню колони у початковому вигляді і
благоустрою території, розташованої біля неї. Відкрито колону було на день
міста Одеси, 2 вересня 2012 року [11].
Висновки. 1. Імператор Олександр II увійшов в історію як царреформатор. При ньому було здійснено: селянську, судову, земську, міську,
воєнну та інші реформи на шляху капіталізації та індустріалізації країни.
Олександр заслужив ім'я Визволителя, звільнивши селян від кріпацтва, а потім
слов'янські народи Балкан в ході російсько-турецької війни.
2. Олександрівська колона була створена в 1891 році точно на місці
заснування Олександром II однойменного парку (1875 г.) в честь 10-ї річниці
трагічної загибелі імператора.
3. Колона виступає символом світової осі, сполучною ланкою між світом
божественним і людським, між царською владою і підданими государя.
Практично вся символіка Олександрівської колони базується на статусних
символах, представлених на різних рівнях:
- особистісні символи Олександра II (медальйон з його профілем, написи
на меморіальних дошках);
- світські царські регалії з часів Катерини II (корона, меч, скіпетр), що
визначають високий імператорський статус і спадкоємність влади;
- релігійні царські регалії, що визначають помазаників божих на владу
(шапка Володимира Мономаха на подушці з китицями);
- символи переходу і почесного перепровадження (апофеоз) в царство
небесне (двоголові орли з лавровими гірляндами);
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- символи статусу і почесного місця в пам'яті жителів Одеси (герб Одеси в
оточенні лаврової і дубової гілок).
4. Статусні символи, представлені на Олександрівській колоні, сходять до
різних історичних епох в житті держави: від Володимира Мономаха, через
правління Катерини II і Павла I до Олександра II, і стосуються царської влади
помазаників божих, імператорів. Також в декорі колони представлений ряд
символів різних релігійних конфесій: язичницькі слов'янські і православні
християнські символи на шапці Мономаха та інших регаліях влади;
католицький мальтійський хрест на гербі Одеси часів Павла I і античні
давньоримські традиції з темою апофеозу.
Олександрівська колона виступає своєрідною символічною віссю, що
з’єднує видатні особистості і часи, визначальною тему спадкоємності і гордості
за минуле країни. Це тема вдячної пам'яті нащадків Олександру II, імператора,
який дав початок одному з найпрекрасніших парків Одеси.
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Аннотация

Кадурина А. О.
Символика Александровской колонны в парке им. Т. Г. Шевченко в Одессе
Цель. Исследование посвящено анализу символики Александровской
колонны в парке им. Т. Г. Шевченко в Одессе. Методология. В научном
исследовании применены методы натурных и библиографических
исследований, синтеза и анализа, исторический метод, а также метод
аналогий.
Результаты. Проанализированы достижения и ряд реформ, проведенных
императором Александром II и его роль в истории Российской империи.
Исследованы
исторические
факты,
способствующие
созданию
Александровского парка и Александровской колонны, посвященной памяти
императора, на 10-ю годовщину его трагической гибели. Детально
проанализирован
архитектурно-художественный
декор
памятника,
расшифровано его символическое значение. Функциональное назначение этого
объекта – сохранение памяти и высокого социально-статусного звучания
личности Александра II в истории, его места в царской династии. Это
личностные символы, такие как медальон с профилем государя и памятные
надписи на мраморных досках. Это и разные типы статусных символов:
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светских (корона, меч, скипетр), указывающие на высокий императорский
статус и преемственность власти, и религиозных (шапка Владимира
Мономаха) – символ помазания Божьего на власть. Символами апофеоза,
перехода в царство небесное, служат двуглавые орлы с венками. Герб Одессы в
окружении лавровых и дубовых веток выступает символом памяти и
благодарности жителей Одессы. На Александровской колонне представлены
элементы царской власти разных исторических периодов, с указанием на
преемственность и божественность императорской власти.
Научная новизна. Впервые на детальном уровне было проведено
исследование символики Александровской колонны в Одессе. Все символы
соотнесены во времени и отражают философию эпохи и преемственность
поколений и царской власти в истории государства. Практическое значение.
Александровская колонна располагается сегодня на главной визуальной оси,
главной аллее парка им. Т.Г. Шевченко. Находясь на возвышенности, она
также выступает ярко выраженной доминантой, привлекая внимание
посетителей парка. Помимо эстетической и композиционной нагрузки, она
несёт историческую и мемориальную ценность.
Ключевые слова: Александровская колонна, Одесса, парк им. Т.Г.
Шевченко, Александровский парк, символика, история, XIX век.
Annotation
Kadurina A. O.
Symbols of the Alexander Column in the Taras Shevchenko Park in Odessa.
Purpose. The article is devoted to the analysis of the Alexander Column
symbolism in the Taras Shevchenko Park in Odessa. Methodology. Field study and
bibliographic research, synthesis and analysis, historical method, and method of
analogies are used in that work.
Results. Achievements and a number of reforms carried out by Emperor
Alexander II and his role in the history of the Russian Empire are analyzed. The
historical facts, contributing to the creation of the Alexander Park and the Alexander
Column, dedicated to the memory of the emperor, on the 10th anniversary of his
tragic death, are investigated. The architectural and artistic decoration of the
monument has been analyzed in detail and it symbolic meaning has been deciphered.
The functional purpose of this object is to preserve the memory and high social status
of the personality of Alexander II in history, his place in the royal dynasty. These are
personal symbols, such as a medallion with the profile of the sovereign and
commemorative inscriptions on marble plaques. These are different types of status
symbols: secular (crown, sword, scepter), indicating a high imperial status and
continuity of power, and religious (Vladimir Monomakh's hat) – a symbol of God's
anointing to power. The symbols of the apotheosis, the transition to the kingdom of
heaven, are double-headed eagles with wreaths. The coat of arms of Odessa,
surrounded by laurel and oak branches, is a symbol of memory and gratitude of the
inhabitants of Odessa. The Alexander Column depicts elements of royal power from
different historical periods, with an indication of the continuity and divinity of the
imperial power.
Scientific novelty. For the first time a study of the symbolism of the Alexander
Column in Odessa was carried out in a detailed level. All symbols are correlated in
time and reflect the philosophy of the era and the continuity of generations and royal
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power in the history of the state. Practical significance. The Alexander Column is
located today on the main visual axis, the main alley of the Taras Shevchenko Park.
Being on a hill, it also acts as a pronounced dominant, attracting the attention of
visitors to the park. In addition to the aesthetic and compositional significance, it
bears historical and memorial value.
Key words: Alexander Column, Odessa, Alexander Park, Taras Shevchenko
Park, symbolism, history, XIX century.
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ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ
КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ
М. Г. ФУРМАНЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук
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Відображено результати вивчення впливу систем обробітку ґрунту та
систем удобрення з використанням побічної продукції на ступінь
забур’яненості посівів сільськогосподарських культур у короткоротаційній
сівозміні.
Ключові слова: сівозміна, обробіток ґрунту, бур’яни, удобрення,
урожайність.
При вирощуванні сільськогосподарських культур однією із головних
проблем, що призводить до зниження врожайності та погіршення його якості, є
забур’яненість посівів. Засміченість полів викликає значні втрати ґрунтової
вологи: на утворення одного кілограма сухої речовини бур’яни потребують
значно більше вологи, ніж культурні рослини; деякі види бур’янів є
резерваторами різних шкідників і збудників хвороб сільськогосподарських
культур; наявність бур’янів ускладнює сільськогосподарські роботи. Популяції
бур’янів практично повсюди присутні в структурі агрофітоценозів, утворюючи
в сукупності компонент із специфічним для кожного поля видовим складом і
чисельністю окремих видів бур’янів [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним способом контролю
чисельності бур’янів у посівах сільськогосподарських культур є системи
обробітку ґрунту і застосування добрив, дотримання сівозміни, хімічні прийоми
догляду за посівами. Проте з метою якісного контролювання чисельності
бур’янів в агроценозах одного прийому не достатньо, їх необхідно
застосовувати у комплексі та з урахуванням типу забур’яненості. За
недостатнього захисту посівів від бур’янів зменшення продуктивності
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