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ТвОрчісТь хУДОжниКа валенТина ФельДМана 
У ДОКУМенТах ЦДаМлМ УКраїни

огляд матеріалів архітектора Валентина августовича Фельдмана, що збе-
рігаються у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мис-
тецтва україни.
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творча діяльність Валентина 
Фельдмана переважно пов’язана 
із кримом і києвом. у севасто-
полі й зараз туристи приходять до 
символічного знака – пам’ятника 
“Затопленим кораблям”, а в києві 
митець виховав плеяду таланови-
тих учнів-архітекторів, твори яких 
стали окрасою музеїв і гордістю 
міст україни. до уваги мистецької 
громадськості пропонується огляд 
документів В.Фельдмана, що збе-
рігаються у фондах Центрального 
державного архіву-музею літера-
тури і мистецтва україни.

архітектор, художник Вален-
тин августович Фельдман наро-
дився 4 (16) березня 1864 року в 

зрусифікованій німецькій родині повітового агронома в містечку ора-
нієнбаумі (нині ломоносов) поблизу санкт-Петербурга. середню осві-
ту здобув у школі при лютеранській кірхі святої анни. до речі, у різні 
часи там навчалися географ микола миклухо-маклай і ювелір карл 
Фаберже. у 1882–1889 роках Фельдман навчався на архітектурному 
відділенні Петербурзької академії мистецтв. Відвідував клас живопи-
су у майстерні ніла гоголинського і луїджі Премацці. Після закінчен-
ня академії проходив військову службу в московському інженерному 
управлінні. Працював помічником архітектора олександра Померан-
цева на будівництві Верхніх торгівельних рядів на красній площі у 
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москві (нині головний універ-
сальний магазин, гум). З 1891 
по 1910 рр. – головний архітек-
тор севастополя, з жовтня 1906 
по 1 вересня 1910 працював у 
Харкові. З 1910 року на викла-
дацькій роботі у києві. Вільний 
час віддавав вивченню техніки 
акварельного живопису.

серед відомих архітектур-
них проектів у севастополі: 
палац головного командира 
Чорноморського флоту і портів 
(1890–1893), Покровський собор 
(1895), Будинок панорами “обо-
рона севастополя в 1854–1855” 
(1902–1904, зруйновано 1942, 
відбудовано 1954), пам’ятник 
“Затопленим кораблям” (1905, у співав. з інж. о. енбергом, скульпт. 
а. адамсоном). Він є автором акварелей “татарський дворик” (1889), 
“сірі камені біля севастополя” (1907), “українське село” (1916), “Зи-
мовий пейзаж” (1925) та ін. серед теоретичних праць, написаних ху-
дожником, такі: “свет и цвет” (1915), “искусство акварельной живопи-
си” (1924–1928, видано в 1967 р.). Ці наукові розвідки не втратили і до 
сьогодні своєї практичної цінності. Валентин августович належав до 
товариства російських акварелістів (1880–1918), київських художни-
ків-акварелістів (1916–1918), товариства художників-киян (1914–1919). 
Викладав в інститутах: Харківському технологічному (1905–1910), 
київському політехнічному (1910–1922), київському архітектурному 
(1922–1924), київському художньому (1924–1928).

Фонд Валентина августовича Фельдмана, який зберігається у 
Цдамлм україни, складається із 55 одиниць зберігання і охоплює 
період з 1885 по 1965 роки. документи були передані на державне 
зберігання у 1968–1969 рр. родичем, науковим співробітником акаде-
мії архітектури урср георгієм Вікторовичем калитою. З 1991 року, 
після науково-технічного опрацювання, документи фонду № 48 стали 
доступними для дослідників. Фонд складається із творчих матеріалів, 
документів до біографії, публікацій про нього, фотодокументів. се-
ред творчих робіт 1885–1924 рр. акварельні малюнки : “автопортрет” 
/1916/, “деревья в снегу”, “каир”, “краєвид з хатиною”, “сільська ву-
личка”, “москва”, “сосни”, “Вечер”, “одинокая могила”, “село” та ін.; 
графічні твори за 1885–1925рр.: “Вечер”, “одинокая могила”, “горка 
на опушке леса”, “дом на берегу в Бердичеве”, “липы”, “дерева над 
річкою” та ін.

Батьківський будинок В. Фельдмана
під орієнбаумом. Папір, акв.

ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, 
спр. 5, арк. 1.
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В архіві зберігаються рукописи художника за 1924–1928 рр.: 
“краткий курс линейной перспективы в применении к архитектуре”, 
“теория теней и освещения в ортогональных проекциях в применении 
к архитектуре”, “Заметки по вопросам акварельной живописи”, “Вли-
яние черных и цветных контуров на качество цвета”, “Промывание и 
вмывание красок в акварельной технике”, “из практики старого акваре-
листа” та ін. деякі з них ввійшли до альбома “искусство акварельной 
живописи”, виданого 1967 року. у справі № 14 також зібрано уривки 
конспектів з педагогічної роботи з вивчення акварелі, теорії тіней, архі-
тектурних форм, накреслювальної геометрії, а саме: “Программа теории 
архитектурных форм на отд. комун. строительства”, 1924; “Временная 
программа по акварели на ііі курсе архит. факультета к.Х.и”, 1926; 
“общая схема Пранговской системы преподавания” б/д, “майстерня 
для праці з рисунку та акварелі архітектурного факультету київського 
художнього інституту”, “к построению теней и полутонов на шаре, ци-
линдре и конусе”, креслення бокового фасаду свято-троїцького собору 
топловського монастиря в криму, 1918–1928 рр. 

матеріали до біографії представлені документами, виданими ім-
ператорською санкт-Петербурзькою академією мистецтв. Це копії 
атестату від 4 листопада 1887 “академист императорской академии 
художеств по архитектуре Валентин Фельдман во время пребывания 
в академии прошел академически-научный курс”, копія диплома від 

В. Фельдман. Вид на домик, 1912. Папір, акв. 
ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, спр. 5, арк. 2.
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31 січня 1890 р., “что он удостоен звания классного художника 1-й 
степени”. В архіві зберігаються документи за 1906 р. про прийняття 
його на роботу до Харківського технологічного інституту “назначень 
штатным преподавателем…руководство архитектурнымь черчением в. 
2-х группах 1 курса в. количестве 4 часовь в. неделю сь вознаграждени-
емь по 120 руб. За годовой чась, 480 руб …руководство архитектурным 
черчением в. 1 группе 11 курса в количестве 2 часовь…”1.

Зберігаються також довідки про роботу в київському політехнічно-
му інституті (16 квітня 1914) та роботу інституту в евакуації у ростові-
на-дону (3 лютого 1916). документи “про те, що він працює в київ-
ському художньому інституті з 15 січня 1926 р. до цього часу. В кол. 
архітектурному інституті , що приєднався до художнього інституту, 
проф. Фельдман працював з 22 лютого 1919 р. до 12 жовтня 1921р.”2 
трудовий список Валентина августовича заповнений власноруч 30 бе-
резня 1928 р., де вказується день народження, національність – німець, 
закінчив училище св. анни в Петербурзі, 1889 р. академію художеств, 
професія – художник-архітектор. а далі мовою оригіналу:

“1890–1891. отбывал воинскую повинность в моск. окр. инжен. 
управлении.

1891–92. служил в службе пути управления лозово-севастоп. 
ж. д. в севастополе.

1893–95. служил в морском ведомстве по-постройкам для главн. 
командира Черноморского флота в севастополе. 1906 г. 8 окт. назна-
чен штатным преподавателем Харьковского технологич. института, 
где работал по 1 сент.1910 года. 

1912. Преподаю в киевском Политехническом институте. 
1912–1920 преподавал на Политехнических курсах о-ва распрост. 

технич. образования до 1920-го года, в киеве. 
1918–1923. Преподавал в киевской строительной Профшколе. 
1921–1923. Преподавал в киевском строительном техникуме. 
с 22 февр. 1919 по 12 окт. 1921 Преподавал в киевском архитек-

турном институте. 
1924 преподавал на рабфаке кПи. 
с 15 янв.1926г. преподаю в к.Худож. институте. 
1920–1921. служил в к.комгоссооре в отделе “сельстрой”3.
у справі за № 22 зберігається витяг із протоколу від 30 квітня 

1928 року засідання “Предметової комісії” київського політехнічного 
інституту, на якому ухвалили видання праці В. а. Фельдмана “теорія 
тіней”. комісія вважала, що робота “являється дуже корисним вкладом 
в учбову літературу технічних ВиШів. Викладання ясне. обсяг цілком 
відповідає завданням предмета в планах будівельних факультетів. Ви-
дання цього труда комісія вважає не тільки бажаним, але навіть необ-
хідним. В сучасний мент подібних курсів у продажі немає…”.
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серед матеріалів до виставок творів художника – запрошення, ка-
талоги, афіші, книги відгуків та ін., 1940–1965 рр.

епістолярна спадщина за 1931–1939 роки складається із листу-
вання шанувальників творчості митця П.колесникова, П.Черниша та 
інших невстановлених адресатів до дружини художника ольги яків-
ни іконникової, з приводу збереження спадщини художника (спр. 31, 
32). на сторінках пожовклого від часу паперу каліграфічним почерком 
П.Черниш звертається до адресатки із вдячними словами за подарунок 
від свого вчителя: “глубокоуважаемая ольга яковлевна! Вот уже про-
шло более двадцати дней как я получил переданную мне Вами акварель 
Валентина августовича и до сих пор не мог поблагодарить Вас. Прошу 
извинить мне мою неаккуратность. За переданную акварель искренне 
благодарю. она напомнила мне далекие годы моего детства, жизнь в 
селе и “липи, і хатки, і верби над ставом”. много потускневших кар-
тин обновила она в моей памяти. Валентин августович написал ее в 
1917 году на заре новой великой эпохи; он как бы поспешил запечат-
леть в своем пейзаже старую украйну ибо чувствовалось уже, что эта 
тихая, сонная украйна уходит в былое. Вдали рисовались пути новой 
украйны озаряемые яркими молниями вспыхнувшей революции. Про-
йдут годы, покроется украйна сетью дорог, в гранит и бетон оденут-
ся реки, стройными рядами станут липы и вербы, забудется сонный 
хаос прошлых лет. но задумчивый взор всегда будут пленить красота и 
нега украинского полудня, воплощенная талантливой рукой Валентина 
августовича в мягкие, теплые тона акварели. для меня эта акварель 
всегда будет образцом работы и постоянным напоминанием о горячо 
любимом профессоре. За акварель, ольга яковлевна, очень и очень 
благодарен. уважающий Вас П. Черныш. 26 квітня 1931 р. м. київ”4. 
до архіву також було передано листи о. П. Єренка, о. м. малашен-
ка, л. овсянникова та інших невстановлених адресатів до георгія Ві-
кторовича калити і олександра матвійовича колесникова з приводу 
організації виставок творів художника і публікацій теоретичних праць 
(1933–1965). Цікавими для мистецтвознавців є підготовчі матеріали 
георгія калити для дослідження творчого шляху художника. Це пере-
ліки теоретичних праць, “список акварелей В. а. Фельдмана”, експо-
нованих на виставках у 1888–1918 рр., 1928 р., 1940 р., 1960 р., 1964 р. 
В окремій папці – запрошення на відкриття виставки у києві, севасто-
полі, каталоги виставок і книги відгуків (1940, 1960), акти київського 
державного музею українського мистецтва, держбудівництва урср на 
тимчасову передачу творів для експонування в музеї архітектури та 
будівництва при академії архітектури урср (спр. 23). В архіві зберіга-
ються вирізка із газети “Zeitung” за 1892 р. про відкриття Хіі акварель-
ної виставки, передмова і. грабовського до підручника В. Фельдмана 
“теория теней” за 1924–1929 рр. (спр. 27, 30), спогади о. Вербицького 
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“несколько слов о В. Фельдмане”, г. калити “Памяти большого мас-
тера акварели”, статті р. галіна з нагоди відкриття виставки у севасто-
полі “Выставка мастера акварели”, В. Пукста “майстер акварелі” та ін. 
(спр. 28, 29, 33), стенограма обговорення персональної виставки творів 
художника у київському музеї російського мистецтва 14 грудня 1964 
року (спр. 34).

 окрім таланту архітектора, аквареліста, педагога Фельдман був 
знаний і як фотограф. Відомо, що у 1907 р. він читав лекцію “Фото-
графия как искусство” в Харківському товаристві фотографів. у фонді 
зберігаються фотокраєвиди ХіХ – поч. ХХ ст. міст криму, центральної 
україни, італії, а також індивідуальні фото з рідними, архітекторами 
В. козаком, о. Померанцевим, д. степановим, к. Шмідтом, т. ліанде-
ром, м. козловським, орловим, Поповим та ін. невстановленими осо-
бами, 1891–1924.

Художник іван селезньов у некролозі, вміщеному 28 липня 
1928 ро ку в газеті “Вечерний киев”, писав: “еще одна тяжкая утра-
та для искусства…уходят от нас неза менимые люди…специалист по 
архитектуре В. а. увлекся живописью и, главным образом, стал рабо-
тать над изучением акварели. он быстро выдвинулся своими блестя-
щими произведениями на выставках картин, которые устраивались в 
Петербурге, москве, киеве и некоторых городах Западной европы… 
он был любимцем учащихся. незадолго до смерти закончил два руко-
водства по теории теней и перспективы, не успев издать их. труды эти, 
крайне необходимые в ВуЗах получили достойную оценку и вскоре 
будут изданы. По теории живописи В. а. написал и издал книгу “свет 
и цвет”, имевшую большой успех в среде художников”5. 

як відомо, рукопис Валентина августовича “Заметки по акварель-
ной живописи” у скороченому варіанті був надрукований у збірнику 
“материалы архитектурного факультета киевского инженерно-строи-
тельного факультета. сборник № 6. 1939”. а 1960 року, після персо-
нальної виставки художника, працівниками проектної майстерні при 
державному інституті з проектування “київпроект” а. троттом і і. ка-
цом підготовлено ротапринтне видання на основі лекцій художника, які 
були зібрані у приватних архівах. як написано в передмові, приводом 
публікації стало зацікавлення акварельними малюнками: “лю бители 
акварельной живо писи были потрясены прекрасной техникой испол-
нения, замечательными цветовыми решениями, тонким вкусом худож-
ника…прекрасным гли боко аналитичным педа го гом”6. у 1967 році 
видавниц твом “мистецтво” на основі цього видання у скороченому 
варіанті було видано “искусство акварельной живописи В.а. Фельдма-
на” з передмовою архітектора П. Юрченка. на сьогодні творча спад-
щина Валентина Фельдмана зосереджена в музеях україни і росії, при-
ватних галереях і колекціях, а ціна їх на світових мистецьких ринках 
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лише зростає. колектив архі-
ву-музею дбає про твори укра-
їнських митців. сподіваємося, 
настане час для повноцінного 
видання альбому майстра з 
його теоретичними і живопис-
ними працями. Прочитаймо 
враження відвідувачів від пе-
регляду виставки творів у пе-
редвоєнний, 1940-вий:

“сильнее Фельдмана в 
акварели я на украине не ви-
дел. считаю, что музей сдела-
ет не плохо если организует 
его комнату для постоянного 
изучения его техники и цвета. 
нашим молодым художникам 
и архитекторам есть где на-
учиться мастерству акварели ( 
и даже не только акварели !!) 
Художник гор.”. Підпис не-
розбірливий7. 

“на выставке В. а. Фель-
дмана я увидел все, что до 
сих пор мне удалось увидеть. 
Вас….куинджи, левитан, Ве-

рещагин, Поленов, даже серов не говоря уже о семирадском. Вот 
истинный художник взявший самое ценное от них и применивши все 
это сквозь свою призму. так мог поступить только настояний удожник. 
не подражать, а брать только нужное, самое драгоценное – и творить 
самому. Художн. с. лев…”. Підпис нерозбірливий8. 

“дуже корисне і приємне явище – виставка акварельних робіт 
Фельдмана. Вважаю, що творчість Фельдмана заслуговує не тільки на 
тимчасовий показ. союзу архітекторів і союзу художників потрібно 
подбати, щоб дану виставку перетворити в постійну галерею, і я вва-
жаю, що київ не зробить помилки. а коли її назвати “галереєю аква-
рельного мистецтва” і додати до неї кращі роботи В.с. кричевського, 
Шовкуненка, світлицького та ін…д. криворучко, 18 травня 1940”9.

мистецтвознавець ганна олексіїївна Бегічева, особовий фонд якої 
також зберігається в архіві-музеї, записала: “Это искусство радует. тут 
была моя мать 65 лет селянка. Первый раз в жизни посетила музей – 
“жити треба коли є така краса на світі – а я й не знала, що люди чаро-
дії. травень, 1940”10. 

В. Фельдман. мечеть.
 Папір, ол.

ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, 
спр. 8, арк. 1.
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а ось читаємо відгук від 
перегляду персональної ви-
ставки художника у 1964 
році: “с большим чувством 
признательности уходишь с 
выставки работ Фельдмана. 
незаслуженный упадок вни-
мания к акварельному рисунку 
со стороны современных ху-
дожников, надо полагать сме-
нится желанием продолжить 
традиции знаменитого масте-
ра акварельной живописи В. 
а. Фельдмана. нельзя не по-
благодарить организаторов и 
устроителей выставки, но это 
только первый шаг к популя-
ризации акварелей Ф. необхо-
димо издать его репродукции 
в виде альбома в лейпциге…. 
Проф. Витте, 1964 р.”11.

Валентин августович 
Фельдман виховав плеяду ар-
хітекторів, серед яких В. За-
болотний, П. Юрченко, м. грицай, В. костирко, я. Штейнберг та ін. 
14 грудня 1964 року в київському національному музеї російського 
мистецтва на відкритті персональної виставки художника були при-
сутні микола грицай, ганна миронович і Петро Юрченко. Вони зга-
дували: “В. а. Фельдман был человеком особого покроя. таких лю-
дей сейчас нет. Это был русский интеллигент конца ХIХ века, человек 
исключительно высокой культуры, выдержки, глубоко уважающий 
чужое мнение …он был самый настояний експериментатор-исследова-
тель… В. а. Фельдман оставил большое наследство. нужно издать его 
и это будет самым лучшим памятником этому замечательному челове-
ку и большому художнику”12.

1 Цдамлм україни, ф. 48, спр. 21, арк. 1.
2 там само, арк. 4.
3 там само, ф. 48, оп. 1, спр. 20.
4 там само, ф. 48, оп. 1, спр. 31, арк. 1–2.
5 там само, ф. 48, оп. 1, спр. 36.
6 там само, ф. 48, оп. 1, спр. 16, арк. 1.

Пам’ятник Затопленим кораблям 
у севастополі. 

НДБ ЦДАМЛМ України.
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7 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 73.
8 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 73 зв.
9 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 79.

10 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 75.
11 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 112, 113.
12 там само, ф. 48, спр. 34, арк. 13, 14, 15.

обзор материалов архитектора Валентина августовича Фельдмана, хра-
нящихся в фондах Центрального государственного архива-музея литературы 
и искусства украины.

Ключевые слова: Фельдман; калита; архитектура; акварель; выставка; 
архив; музей; фонды.

The author gives the review of documents of the architect Valentyn Augustovych 
Feldman that stored in the collections of the Central State Museum-Archives of the 
Literature and Arts of Ukraine.
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