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Додаток А 
Список та біографічні довідки на Миколаївських  

і Севастопольських (Миколаївських) військових губернаторів 
(1805-1900 рр.)  

(дати подані за старим стилем) 

№  
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

 

Роки життя Роки перебування 
на посаді 

1 де Траверсе 
Жан Франсуа Прево де Сансак 

(Іван Іванович) 

1752 (1754 ?) – 
19 травня 1831 

1802 (1805) – 
1809 (1811) 

2 Галл Роман (Роберт)  
Романович 

Біографічні дані наведено у додатку Б. 

3 Язиков Микола Львович 1754 – 
7 лютого 1824 

11 грудня 1811 – 
1816 

4 Грейг Олексій Самуїлович 1775 – 
18 січня 1845 

1816-1833 

5 Лазарєв Михайло Петрович 3 листопада 1788 – 
11 квітня 1851 

2 серпня 1833 – 1851 

6 Берх  Моріц Борисович 1776-1860 8 квітня 1851 – 
1855 

7 Метлін Микола Федорович 1804 – 
15 листопада 1884 

вересень 1855 – 
 січень 1856 

8 Панфілов Олександр Іванович 1808 – 
13 травня 1874 

Січень 1856 – 
 серпень 1856 

9 Бутаков Григорій Іванович 9 жовтня 1820 – 
13 травня 1882 

26 серпня 1856 – 
1860 

10 фон Глазенап 
Богдан (Готліб) Олександрович 

1808 – 
22 листопада 1892 

1 лютого 1860 – 
1870 

11 Аркас Микола Андрійович 8 травня 1818 – 
8 червня 1881 

1871-1881 
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№  
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

 

Роки життя Роки перебування 
на посаді 

12 Манганарі Михайло  
Павлович 

1804 – 
лютий 1887 

1881-1882 

13 Пещуров Олексій Олексійович 1834 – 
8 жовтня 1891 

1882-1890 

14 Гренквіст Роман 
(Рейнгольд) Андрійович 

(?) – 
7 грудня 1890 

5 липня 1890 – 
7 грудня 1890 

15 Копитов Микола  
Васильович 

5 червня 1833 – 
9 лютого 1901 

28 січня 1891 – 
1898 

16 Тиртов Сергій Петрович 19 серпня 1839 – 
10 січня 1903 

8 травня 1898 – 
5 червня 1900 

Продовження таблиці 

Додаток А.1 
де Траверсе Іван Іванович 
адмірал 
(1752(1754 ?) – 19 травня 1831) 
 
 Вперше обидві посади одночасно, Миколаїв-
ського і Севастопольського військового губер-
натора та головного командира Чорноморського 
флоту і портів, обійняв чужинець, французький 
емігрант маркіз де Траверсе. 4 квітня 1802 р. 
його було призначено головним командиром, а 
у березні 1805 р. він зайняв посаду військового 
губернатора. 
 Де Траверсе – людина неординарна, у своє-

му роді унікальна. Він представляється нащадкам як герой блискучого 
історичного роману. Не втрачаючи зв’язків зі своєю країною, він енергій-
но працював на терені іншої держави. Адмірал, головний командир Чор-
номорського флоту і портів, військовий губернатор Миколаєва і Севасто-
поля, міністр морських сил, член Державної ради – такі посади займав де 
Траверсе в Росії.  

Ю.Коваленко зазначає, що де Траверсе багато зробив, працюючи 
на Півдні, що він “добрий адміністратор”,  який “у всьому любив сис-
тему, чітку організацію будь-якої справи… добивався порядку у своє-
му відомстві”, “людина проста і чесна, позбавлена найменшої аристо-
кратичної пихи, він вважав себе професійним моряком, а не придвор-
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ним, і тому завжди відмовлявся від князівського титулу, який йому 
пропонували пожалувати царі”. 

Діяльність де Траверсе на терені Російської імперії, в тому числі у 
Миколаєві, цікава не тільки в плані ознайомлення з біографією вищо-
го державного чиновника, а й в плані вивчення історії Чорноморсько-
го флоту, міст Миколаєва і Севастополя і як іноземного спеціаліста, 
одного з багатьох, що віддали свій досвід і знання, як інвестицію у 
розвиток іншої країни. 

Французький моряк Жан Франсуа Прево де Сансак де Траверсе 
народився у 1752 чи у 1754 р. Уродженець о. Мартініка, виходець з 
давнього аристократичного роду, що налічував понад 400 років послі-
довного дворянства, початок якого губився в мороці століть.  

Відомості про свою службу французькому королю він виклав у 
формулярному списку за власним підписом: у листопаді 1765 р. був 
прийнятий на флот у чині мічмана, у жовтні 1773 р. йому присвоєно 
чин армійського лейтенанта, у березні 1779 р. – капітана, у травні 
1783 р. – підполковника, у грудні 1786 р. – полковника. За цей час 
взяв участь у 18-ти морських кампаніях, з яких в семи командував 
кораблями і фрегатами.  

Особливо відзначився де Траверсе у війні за незалежність Північ-
но-Американських Штатів (1778-1783 рр.). Командуючи різними суд-
нами, він взяв 22 призи, у тому числі один фрегат Англійського фло-
ту, три корвети і одне 30-гарматне судно. Під час перебування коман-
диром фрегата “Леврет” де Траверсе з незначним десантом оволодів 
укріпленнями на о. Христофора у Вест-Індії. Він першим увірвався на 
острів і підняв французький прапор. Атакував і заволодів фортецею 
та трьома суднами на мисі Пальме. Відіграв ключову роль у битві при 
Чезпіку. В цю війну йому позачергово було присвоєно звання капіта-
на корабля і надано старшинство над сотнею однолітків. За безстраш-
ні подвиги його нагородили французьким орденом Людовика і амери-
канським Цинцинаті. В Бостоні його  вшанував аудієнцією генерал 
Вашингтон, майбутній президент Сполучених Штатів Америки. Де 
Траверсе по праву вважали одним з самих видатних офіцерів морсь-
кого флоту французького короля Людовика ХVІ, який удостоїв маркі-
за великою честю – місцем у королівській кареті та запрошенням на 
полювання. 

В період Французької революції, після гільйотинування Людови-
ка ХVІ, у Франції почався революційний терор, і багато представни-
ків знаті шукали притулку за кордоном, йшли на службу до іноземних  
володарів. Серед них був і де Траверсе, який емігрував у Швейцарію. 
Незабаром колишній міністр морського флоту Франції маршал Шарль 
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де Кастр порадив свого протеже Катерині ІІ, яка в свою чергу не тіль-
ки запросила капітана де Траверсе в Санкт-Петербург, незважаючи на 
протести англійських офіцерів, що на той час займали керівні посади 
в російському флоті, а й надала йому чин капітана генерал-
майорського рангу, а згодом контр-адмірала. Ще деякий час маркіз 
вагався між службою в Німеччині чи в іншій європейській країні і 
Росією, та все ж в останній він знайшов свою другу батьківщину і 
нове ім’я – тут його називали Іваном Івановичем.  

Де Траверсе вступив на російську землю у 1791 р. Почав він з ко-
мандування галерами на Балтійському флоті і швидко став знамени-
тим. Навіть Фінську затоку, де маркіз полюбляв проводити учбові 
маневри, охрестили Маркізовою калюжею, правда, “злі язики подей-
кували, що саме там він потопив багато галер”. У 1796 р. його було 
призначено командиром Роченсальського порту – головної бази Бал-
тійського веслового флоту. У 1797 р. він командував загоном кано-
нерських човнів в ескадрі адмірала В.П.Фондезіна і здійснював щорі-
чні плавання у фінляндських шхерах і Фінській затоці. Згодом повер-
нувся в Роченсальський порт, де й працював до 1802 р. 

У 1797 р. Павло І пожалував йому орден св. Анни, маєток в Пензенсь-
кій губернії та 500 кріпосних, а в наступному році – звання віце-адмірала. 
У 1801 р. вже Олександр І надав йому звання повного адмірала.  

Свої різносторонні здібності де Траверсе повною мірою проявив 
на посаді Миколаївського військового губернатора та головного ко-
мандира Чорноморського флоту. У 1809 р. І.І. де Траверсе виїхав з 
Миколаєва, хоча юридично він залишався на своїй посаді до 1811 р. В 
цей час його обов’язки виконував віце-адмірал М.Л.Язиков. У Петер-
бурзі де Траверсе спочатку тимчасово, а з 1811 р. постійно займав 
посаду міністра морських сил (з 1815 по 1828 рр. – морського 
міністра). У 1810 р. став членом Державної ради. Нарешті отримав 
російське підданство, його занесли в родову книгу дворян Казанської 
губернії. Олександр І подарував де Траверсе маєток в селі Романщина 
Лузького повіту, в 120 кілометрах від С.-Петербурга, де цар неодно-
разово навідував вже старого де Траверсе. 

На посаді морського міністра де Траверсе розвинув бурхливу дія-
льність по посиленню воєнно-морського флоту морською піхотою, 
розробив штатний розклад для кораблів, укріпив на них дисципліну. 
Завів порядок, за яким на початку будівництва кожного корабля виго-
товляли закладні дошки, завдяки яким зараз можна прослідкувати 
історію будівництва флоту. З його ім’ям пов’язано створення паро-
плавної лінії Петербург – Кронштадт (1813 р.). Протягом ХІХ ст. від-
булося 30 морських дослідницьких експедицій, з них 13 припадає на 
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часи перебування де Траверсе на посту морського міністра. Це експе-
диції Головіна, Коцебу, Літке, Анжу, Врангеля, знамените плавання 
Беллінсгаузена і Лазарєва (1819-1821 рр.) на шлюпах “Восток” та 
“Мирный”, коли вони ходили до Антарктиди і 12 разів перетнули 
Південне полярне коло та інші.  Де Траверсе надавав експедиціям 
великого значення, вважав їх державною справою, яка підносила ав-
торитет Росії. Він допомагав діставати дозвіл на експедиції, купувати 
англійські кораблі і переобладнувати їх для довгих мандрівок, клопо-
тав про нагородження їх учасників. Сам де Траверсе після експедиції 
Беллінсгаузена – Лазарєва отримав одну з вищих нагород Росії – ор-
ден Андрія Первозванного. 

У 1828 р. за власним проханням де Траверсе було звільнено з по-
сади морського міністра, ще деякий час він залишався членом Держа-
вної ради. В цьому ж році його було нагороджено орденом св. Георгія 
4-го класу за 25 років служби в офіцерському чині. І.І. де Траверсе 
оселився в селі Романщина.  

За своє життя Іван Іванович двічі був одружений. З першою дру-
жиною Мадлен де Руіф мав трьох дітей: доньку та двох синів, їх обох 
звали Олександрами. Від другого шлюбу з Луїз Брен мав доньку та 
сина. Його сини стали хоробрими офіцерами, але високого становища 
по службі не досягли. Старший Олександр брав участь в оволодінні 
Парижем, став віце-адміралом і дослужився до посади військового 
губернатора Архангельська. Молодший Олександр брав участь у На-
варинській битві. Внук де Траверсе маркіз Іван Олександрович брав 
участь у Кримській війні, під час якої з 13 вересня 1854 р. по 27 серп-
ня 1855 р. знаходився в гарнізоні Севастополя, спочатку командував 
батареєю № 3, потім № 2 на Малаховому кургані, організовував вила-
зки до батарей ворогів, двічі був контужений від вибухів бомб. 

Французький маркіз Іван Іванович де Траверсе помер 19 травня 
1831 року і похований  у своєму маєтку в с. Романщина разом з дру-
гою дружиною Луїз Брен. Могила його збереглася до наших днів. 
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Додаток А.2 
Язиков Микола Львович 
адмірал 
(1754 – 7 лютого 1824) 
 
 Микола Львович Язиков, як і більшість 
російських моряків, здобув освіту в Морсько-
му кадетському корпусі. 6 січня 1771 р. він 
став гардемарином. Протягом двох років пла-
вав на галері “Не пощади” в Балтійському 
морі, на кораблі “Святой Александр Невсь-
кий” здійснював переходи з Архангельська до 
Кронштадта. 
 30 квітня 1773 р. він отримав чин мічмана і 
призначення на корабель “Св. Иаков” на Балти-

ку. У жовтні 1773 р. в ескадрі контр-адмірала С.К.Грейга на кораблі 
“Дмитрий Донской” М.Язиков відправився в Середземне море для підси-
лення російських морських сил в цьому регіоні, які діяли проти турок. 7 
січня 1778 р. йому присвоїли перший офіцерський чин – лейтенанта. 
Через чотири роки Язикова перевели з Балтики на Чорне море, для поча-
тку в Херсон. 1 січня 1784 р. він отримав чин капітан-лейтенанта, а через 
три роки в цей же день – капітана 2-го рангу. Свою службу Язиков     
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продовжив командиром штурманської роти. Під час візиту Катерини ІІ в 
Таврійську губернію Язиков “мав за щастя” керувати шлюпкою при пе-
реправі імператриці з Береславля на Таврійський берег. За це його наго-
родили табакеркою. 

Восени 1787 р. Язикова призначили командувати кораблем “Св. 
Александр Невский”. У 1787-1788 рр. на цьому кораблі він бився з 
турецьким флотом в районі Очакова, за що був нагороджений орде-
ном св. Володимира 4-го ступеня. Наступний рік Язиков крейсирував в 
Чорному морі у складі ескадри контр-адмірала Ушакова. У 1790-
1791 рр. М.Л.Язиков на кораблі “Св. Александр Невський” брав 
участь у битвах з турецьким флотом в Керченській протоці, біля Га-
джибея і Каліакрії. 

1 вересня 1790 р. Язикову присвоїли чин капітана 1-го рангу. Чека-
ти чергового чину довелося довго – 11 років. 14 березня 1801 р. йому 
присвоїли чин контр-адмірала. За ці роки Язиков обіймав посади 
обер-штер-кригс-комісара при Чорноморському адміралтейському 
правлінні, радника комісаріатського департаменту при конторі голо-
вного командира Чорноморського флоту. З 1802 р. він командував 
ескадрою з 5-ти лінійних кораблів, 2-х фрегатів, 2-х авізо і крейсиру-
вав в Чорному морі. 

2 лютого 1805 р. Язиков отримав чин віце-адмірала і призначення 
на посаду директора Чорноморського штурманського училища. Через 
три роки він прийняв під своє командування флотські команди у Се-
вастополі. 

Влітку 1809 р. у зв’язку з від’їздом адмірала І.І. де Траверсе в 
Санкт-Петербург Язиков був призначений виконуючим обов’язки 
головного командира Чорноморського флоту і портів та військового 
губернатора Миколаєва і Севастополя. На цій посаді його було за-
тверджено лише через два роки – 11 грудня 1811 р. До 1816 р. 
М.Л.Язиков нічим особливим на цій посаді себе не проявив. 2 березня 
1816 р. він здав справи О.С.Грейгу.  

Язиков мав двох синів. Обидва служили на Чорноморському фло-
ті, брали участь в Середземноморській експедиції Ф.Ф.Ушакова у 
1798-1800 рр. Помер М.Л.Язиков 7 лютого 1824 р. 
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Додаток А.3 
Грейг Олексій Самуїлович 
адмірал 
(1775 – 18 січня 1845) 
 
 Олексій Самуїлович Грейг народився в 
Кронштадті в родині воєнного моряка – голо-
вного командира Кронштадтського порту ві-
це-адмірала Самуїла Карловича Грейга, шот-
ландця за походженням, та Сари Олександрів-
ни. Ще до народження дитини Катерина ІІ 
розпорядилася: сину надати чин мічмана, а 
доньці – фрейліни. Вона ж стала хрещеною 
матір’ю немовляти, а хрещеним батьком – 
граф Орлов-Чесменський. Як зазначає біограф 

Грейга Ю.С.Крючков, милість імператриці великої користі О.Грейгу 
не дала, навпаки, вона потім слугувала його ворогам підставою для 
пояснення всіх його успіхів тим, що він був хрещеником Катерини.  

23 червня 1785 р. в 10-річному віці завершилось домашнє вихован-
ня Олексія і його направили на стажування до Англії, де він плавав на 
суднах британського флоту. Стажування продовжувалось майже три 
роки. В Росію Грейг повернувся 19 травня 1788 р. і відразу був при-
значений на корабель “Мстислав”, який здійснював крейсерства у 
Фінській затоці. В цей час Швеція мріяла раптово оволодіти Крон-
штадтом, а потім і Петербургом. Захист столиці імператриця довірила 
батьку Олексія Самуїловича, Самуїлу Карловичу Грейгу, якого поста-
вила на чолі Балтійського флоту. 6 липня 1788 р. російський флот 
атакував шведів біля острова Гогланд. Сталася жорстока битва. 
Шведський флот не витримав і втік у Свеаборг. За цю перемогу Кате-
рина ІІ нагородила Самуїла Грейга орденом св. Андрія Первозванно-
го, але той відмовився прийняти нагороду до повного розгрому швед-
ського флоту. Але ж дочекатися повної перемоги Самуїлу Карловичу 
не довелося: він захворів жовтухою і 15 жовтня 1788 р. помер. Після 
смерті батька цариця взяла родину Грейгів під своє покровительство. 
Вже 4 грудня 1788 р. Олексій, старший син, став капітан-
лейтенантом, а два його молодших брата, Карл і Самуїл, отримали 
чини мічманів. У наступному році Олексій і Карл поїхали до Англії 
навчатися морській справі. У 1789-1791 рр. брати здійснили плавання 
до Китаю та Індії на кораблі ост-індської компанії “Латекс”, взяли 
участь в боях з французькими та голландськими суднами. Щойно  
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повернувшись на Батьківщину, Олексій вже у 1792 р. втретє був від-
ряджений до Англії. Він служив волонтером на різних військових 
кораблях, здійснював плавання в Середземному морі. 

У 1796 р. Олексія Грейга призначили на корабель “Ретвизан”, і він 
здійснював плавання до берегів Англії в ескадрі П.В.Чичагова. За 
катастрофу фрегата “Архангел Михаил” Грейг підпав під морський 
суд, але був виправданий. У 1798 р. капітан 2-го рангу О.Грейг, якому 
тоді було 23 роки, отримав в своє командування перше судно – вели-
кий 66-гарматний корабель “Ретвизан”. У складі ескадри віце-
адмірала Макарова Грейг плавав біля берегів Англії, крейсирував з 
союзною англійською ескадрою в Німецькому морі біля о.Текселя і 
заслужив схвальний відгук адмірала Нельсона. 1 січня 1799 р. Грейгу 
присвоїли чин капітана 1-го рангу. В цьому ж році Грейг брав участь 
у висадці десанту на голландський берег, захопленні фортеці Гельдер 
та полоненні голландського флоту. За успішні дії молодого команди-
ра нагородили першим орденом – св. Анни 2-го ступеня. 

Під час бойових дій “Ретвизан” сів на мілину і ніякими засобами не 
вдавалося його звідти зняти. Вночі знявся шторм, корабель почав лама-
тися. Грейг розпорядився підняти стакселя. Тиском повітря на паруса 
корабель буквально зірвало з мілини, і невдовзі він вступив у бій. 

Нове століття почалося для Олексія Грейга новими успіхами. У 
1801 р. його призначили головою “Комітету для ремонту Кронштадт-
ського порту”. У 1802 р. на престол вступив Олександр І, який при-
значив Грейга членом “Комітету для виправлення флоту”. Він був 
єдиним капітаном 1-го рангу серед шести адміралів, що входили до 
комітету. В цьому ж році капітул ордена св. Георгія Побєдоносця 
представив Грейга до нагороди  орденом св. Георгія 4-го класу за хо-
робрість, виявлену при захваті голландського корабля “Вашингтон”. 
У 1803 р. Грейг стає капітан-командором і отримує право очолювати 
загони суден і невеликі ескадри. На початку 1804 р. Грейг очолив 
ескадру з чотирьох кораблів і відправився у Середземне море до о-ва 
Корфу. Об’єднавши під своїм началом всі російські кораблі, які знаходи-
лись біля Іонічних островів, Грейг разом з англійською ескадрою виса-
див десант у Неаполі. Потім Грейг перейшов до Корфу і вступив під ко-
мандування віце-адмірала Д.М.Сенявіна. Останній привіз Грейгу нове 
підвищення – чин контр-адмірала, який тому пожалували у 1805 р. 
У 1806 р. Турція, користуючись підтримкою Наполеона, оголосила 

війну Росії. Грейгу доручили оволодіти о. Тенедос, що був важливим 
опорним пунктом турок при вході в Дарданели. Грейг виконав доручен-
ня 8 березня 1807 р. На Тенедосі створили опорну базу російського фло-
ту. 10 травня російський і турецький флоти зіткнулися в Дарданельській 
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битві. На наступний день загін російських кораблів під  командуван-
ням Грейга атакував турків в Дарданельській затоці. О.Грейг загнав 
три турецьких корабля на мілину, а потім висадив десант і захопив о. 
Лемнос. 19 червня турки спробували повернути собі Тенедос, і біля 
Афонської гори відбулася нова битва російського й турецького фло-
тів. Грейг взяв у полон адміральський корабель, в затоці Монте-Карло 
загнав на мілину три інших турецьких судна. Тільзітський мир припи-
нив бойові дії російського флоту в Середземному морі. За бойові ус-
піхи в Середземноморській кампанії контр-адмірала О.Грейга нагоро-
дили орденом св. Анни 1-го ступеня. Російський флот базувався в 
Ліссабоні, саме звідти Грейга викликали в Петербург. 
Через війну з Англією всі англійці, що служили в російському флоті і 

за договором не мали права воювати проти своєї країни, були відправле-
ні на проживання до Москви. Туди ж поїхав і О.Грейг. За чотири роки 
перебування в Москві Грейг досяг успіхів у вивченні наук, до яких зав-
жди мав прихильність (кораблебудування, астрономія, фізика, математи-
ка, історія, гідрографія, медицина, ботаніка, музика і література). 
З початком війни 1812 р. Грейга призначили в ставку головнокоман-

дуючого Молдавською армією і Чорноморським флотом адмірала 
П.В.Чичагова. Звідти Грейг відправився з дипломатичним доручен-
ням на острови Мальта і Сіцілія. 
У 1813 р. О.Грейг через Англію повертається до Петербурга і тут же 

відправляється командувати флотилією при осаді о. Данциг. За захоплен-
ня Данцига О.Грейгу присвоїли чин віце-адмірала і орден св. Володими-
ра 2-го ступеня. Невдовзі О.Грейг прийняв російське підданство. 

2 березня 1816 р. О.Грейга призначили головним командиром Чор-
номорського флоту і портів і військовим губернатором Миколаєва і 
Севастополя. Він оселився в Миколаєві, де й прожив майже 18 років. 
В цей період О.Грейг реорганізовував і розвивав кораблебудуван-

ня, ввів механізацію багатьох технологічних процесів, розробляв нові 
і поліпшував старі проекти кораблів, вперше ввів на Чорному морі 
парові судна і нові типи парусних суден, покращив артилерію, засто-
совував наукові методи при проектуванні кораблів, економічні мето-
ди в керівництві, реорганізував адміністрацію Чорноморського адмі-
ралтейського департаменту тощо. Саме в цей період розкрились по-
вною мірою його наукові здібності. 
З 1817 р. по 1827 р. О.Грейг щорічно особисто командував ескадра-

ми і крейсирував з ними в Чорному морі. За успішне командування 
Чорноморським флотом в перший же рік О.Грейга нагородили орде-
ном св. Олександра Невського. 
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У 1820 р. О.Грейг поставив питання про необхідність будівництва 
в Миколаєві морської астрономічної обсерваторії. Вона розпочала 
свою роботу у 1827 р. У 1821 р. в нагороду за свою службу О.Грейг 
отримав діамантові підвіски до ордену св. Олександра Невського. За 
наукову роботу в галузі астрономії і керівництво будівництвом обсер-
ваторії в Миколаєві у 1822 р. О.Грейга обрали почесним членом Пе-
тербурзької Академії Наук. 
У 1825 р. О.Грейга призначили членом комітету для створення 

флоту, в роботі якого той брав найактивнішу участь. Він являвся іні-
ціатором розробки парової землечерпальної машини, за допомогою 
якої був поглиблений фарватер р. Інгул. Через два роки за успішне 
керівництво Чорноморським флотом О.Грейга нагородили орденом 
св. Володимира 1-го ступеня.  
Напередодні нової війни з Туреччиною О.Грейг прискорив буду-

вання суден, терміново готував флот до війни. У війні 1828-1829 рр. 
О.Грейг став першим російським адміралом, який здійснив тісну 
стратегічну взаємодію армії і флоту. Він очолював облогу фортеці 
Анапа, Варни, Мессемврії, Ахіолло, Інади, Мідії, Сан-Стефано, Бур-
гаса, Сизополя і блокаду Босфора. За облогу і підкорення Варни 
О.Грейга нагородили орденом св. Георгія Побєдоносця 2-го ступеня. 
Після закінчення війни 1828-1829 рр. Грейга призначили головою 

комітету для поліпшення кораблебудування. З середини 1830 р. він 
перебував в Петербурзі і працював в цьому комітеті. У 1833 р. став 
членом Державної ради, в якій очолив ряд комісій: військових і мор-
ських справ, законів і законодавства, економіки, цивільних справ, 
польських справ та інші. 
Згодом за пропозицією академіка В.Струве Грейга призначили  

головою комітету по будівництву Головної астрономічної обсервато-
рії на Пулковській горі. У 1840 р. М.С.Мордвинов запропонував обра-
ти Грейга головою вільного економічного товариства. 
У 1843 р. О.Грейга удостоїли ордена св. Андрія Первозванного. 

Останні роки свого життя він жив у власному маєтку під Оранієнбау-
мом: читав книги, займався оранжереєю, музикою.  

18 січня 1845 р. на 70-му році життя О.Грейг помер. Поховано його 
на Смоленському кладовищі в Петербурзі. 
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Додаток А.4 
Лазарєв Михайло Петрович 
адмірал 
(3 листопада 1788 – 11 квітня 1851) 
 
 “Русский архив” одним з перших надрукував 
біографію М.П.Лазарєва і зазначив, що його 
образ достойний не сліпого поклоніння, а уваж-
ного, глибокого вивчення, він чекає на допитли-
вий погляд, щоб з учителя чорноморських моря-
ків перетворитись на взірець державного діяча.  
Михайло Петрович народився у Володимир-
ській губернії в старовинній, але незаможній 
дворянській родині. Багатих родичів він не 
мав, тому з дитинства вимушений був сам 

пробивати собі дорогу. Виховання, як і більшість російських моряків, 
отримав в Морському кадетському корпусі. 23 травня 1803 р. він став 
гардемарином і майже відразу поїхав до Лондона вивчати морську 
справу. Два роки плавав в Атлантичному океані. 27 грудня 1805 р. 
став мічманом, але в Росію повернувся тільки 27 травня 1808 року. 
П’ятирічна служба в англійському флоті і близьке знайомство з укла-
дом англійського життя розвинули в Лазарєві строге усвідомлення 
своїх обов’язків і виняткову любов до порядку. Після заключення 
Тільзітського миру Росія вимушена була воювати з англо-шведським 
флотом. Лазарєва призначили в ескадру адмірала Ханікова. Під час 
бою біля Рогервика Лазарєв визвався допомогти кораблю “Всеволод”, 
якого атакували англійці. Спроба не увінчалась успіхом, і разом з 
іншими моряками Лазарєв потрапив у англійський полон. Полон цей 
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продовжувався недовго. В тому ж році Лазарєв знов вступив в ескад-
ру Ханікова. Чотири роки потому Лазарєв провів в крейсерстві по 
Фінській затоці і Балтійському морі. 1 лютого 1811 р. він отримав чин 
лейтенанта. 

1 вересня 1813 р. лейтенант Лазарєв був призначений командиром 
корабля “Суворов”, який направлявся до Сітхи. Біографи відмічають, 
що призначення 25-річного Лазарєва самостійно командувати судном 
в кругосвітньому плаванні вже говорить про визнання його винятко-
вих здібностей. Подорожування “Суворова” тривало три роки. Само-
управство начальника американських колоній колезького асесора Ба-
ранова примусило Лазарєва під пострілами вночі спорядити свій ко-
рабель і без медика йти в Росію. На зворотному шляху він відкрив 
групу з п’яти незаселених островів, які були названі ним групою ост-
ровів Суворова. Пояснюючи командуванню свій самовільний вчинок, 
Лазарєв довів свою правоту, і Баранова було зміщено з поста          
начальника колоній. Лазарєва ж у 1817 р. за 18 морських кампаній 
нагородили орденом св. Георгія 4-го ступеня. 

Після дворічного плавання в Балтійському морі у 1819 р. він знову 
відправляється в кругосвітнє плавання. На цей раз Лазарєва призначають 
командиром шлюпа “Мирний”, а командиром шлюпа “Восток” був 
Ф.Ф.Беллінсгаузен. Шлюпи відправились досліджувати полярний 
Південний полюс. Результати експедиції викликали цікавість усієї 
європейської наукової спільноти. Було відкрито групу островів маркіза 
Траверсе, острів Петра Великого і берег імператора Олександра І. За цю 
експедицію, яка продовжувалась 2 роки і два місяці, Лазарєв зібрав зраз-
ки усіх побачених ним диковинних кораблів. Після повернення його на-
городили підвищенням в капітани 2-го рангу через чин. 

24 серпня 1822 р. Лазарєва призначили командиром фрегата 
“Крейсер”, і він відправився в третє кругосвітнє плавання до північно-
західних берегів Америки, яке продовжувалось три роки. 1 вересня 
1825 р. Лазарєву присвоїли чин капітана 1-го рангу і нагородили орденом 
св. Володимира 3-го ступеня та пенсією за чином капітана 2-го рангу. 

На початку 1826 р. Лазарєва призначили командиром корабля 
“Азов”, яким він командував до 1830 р. Саме на цьому кораблі Лаза-
рєв брав участь у Наваринській битві (1827 р.),  за виявлену в ній 
хоробрість був нагороджений англійським орденом Бані і французь-
ким св. Людовика та підвищений у контр-адмірали. Екіпаж “Азова” 
був нагороджений Георгіївським прапором. Одночасно з командуван-
ням кораблем Лазарєв виконував обов’язки начальника штабу ескад-
ри (1827-1830 рр.). Два наступні роки М.П.Лазарєв командував ескад-
рою з 4 кораблів, 3 фрегатів, 1 корвета і 1 брига. Ескадра крейсирувала 
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в Архіпелазі, Середземному та Балтійському морях, обійшла     навко-
ло Європи. 

17 лютого 1832 р. М.П.Лазарєва призначили начальником штабу 
Чорноморського флоту і портів. Турція просила допомоги: повстання 
єгипетського паші Мегмет-Алі і швидкі успіхи його армії загрожува-
ли Османській столиці. Російський імператор Микола Павлович у 
1833 р.  направив ескадру під командуванням Лазарєва в Босфор для 
допомоги туркам. Ескадра супроводжувала російського дипломата 
Н.Н.Муравйова. Під час перебування в Босфорі Лазарєву присвоїли 
чин віце-адмірала, а повернувшись, він отримав звання генерал-
ад’ютанта. У тому ж 1833 р., 2 серпня, його призначили виконуючим 
обов’язки головного командира Чорноморського флоту і портів та 
Миколаївського і Севастопольського військового губернатора. 
31 грудня 1834 р. М.П.Лазарєва затвердили на цих посадах. 

За невтомну діяльність на цій посаді імператор нагородив 
М.П.Лазарєва орденами св.Олександра Невського (13 вересня 1837 р.) 
та діамантовими підвісками до нього (1842 р.), св. Володимира 1-го 
ступеня (12 вересня 1845 р.), св. апостола Андрія Первозванного 
(6 грудня 1850 р.). 10 жовтня 1843 р. М.П.Лазарєву присвоїли чин 
повного адмірала. А за рік до цього імператор повелів Лазарєву носи-
ти мундир 12-го флотського екіпажу на згадку про командування цим 
екіпажем під час Наваринської битви. За наукову діяльність Лазарєва 
обрали почесним членом Казанського університету, Одеського това-
риства історії і старожитностей, географічного товариства. 

Обіймаючи посаду головного командира і військового губернато-
ра, Лазарєв не розлучався з морем: у 1834-1850 рр. він щорічно пла-
вав з флотом в Чорному морі і послідовно мав свій прапор на кораб-
лях “Память Евстафия”, “Варшава”, “Силистрия”, “Двенадцать апос-
толов”; у 1838-1840 рр. командував ескадрою і перевозив десантні 
війська на Кавказ та зайняв прибережні пункти на р. Туапсе, Псезуа-
пе, Субаші і Шапсухо. Укріплення, побудоване Лазарєвим на р. Псе-
зуапе, височайшим повелінням названо фортом Лазарєва. 

У 1845 р. Лазарєв відчув перші ознаки хвороби. У січні 1851 р. 
страждання від рака шлунка примусили адмірала покинути свої за-
няття і на вимогу лікарів поїхати на лікування спочатку до Одеси, а 
потім за кордон, у Відень. Лазарєв помер в ніч з 10 на 11 квітня 
1851 р., поховано його у Севастополі. 

Відразу після смерті М.П.Лазарєва моряки-севастопольці стали 
збирати кошти на спорудження пам’ятника улюбленому командирові. 
І хоча за статусом пам’ятник мали відкрити у Миколаєві і вже було 
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розроблено проект і здійснена прив’язка його до Магістратської пло-
щі, миколаївці звернулися до імператора Олександра ІІ не будувати 
пам’ятник М.П.Лазарєву у Миколаєві, а передати його в Севастополь, 
який так любив адмірал, що й було зроблено у 1861 р. Можливо, що 
відношення миколаївців і севастопольців до М.П.Лазарєва потім від-
билося і на подальших історичних дослідженнях. 
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Додаток А.5 
Берх Моріц Борисович 
адмірал 
(1776-1860) 
 
 15 лютого 1851 р. Микола I рекомендував 
М.П.Лазарєву негайно відправитися на лікуван-
ня за кордон. Далі монарх просив Лазарєва пере-
дати надалі до особливого розпорядження обо-
в’язки головного командира Чорноморського 
флоту старшому після нього по званню генерал-
лейтенанту М.Б.Берху. 
 Так, волею обставин і “Найвищого бажан-
ня”, по старшинству, 75-літній член Адміралтей-
ства, генерал-лейтенант корпусу флотських 

штурманів Моріц Борисович Берх виявився на чолі Чорноморського 
флоту. 8 квітня 1851 р. Миколою I був підписаний височайший наказ по 
морському відомству, яким Берх призначався виконуючим обов’язки 
головного командира Чорноморського флоту і портів та Миколаївського 
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і Севастопольського військового губернатора з наданням йому звання 
віце-адмірала. 

 До цього він прослужив 55 років, але не брав участі у жодній бит-
ві. На флоті командував хіба що брандвахтою на Ревельському рейді. 

 Моріц Борисович Берх народився у 1776 р. Освіту одержав у Морсь-
кому кадетському корпусі, у якому навчався разом із братом Бернгардом. 
Через 4 роки брати випустились з корпусу гардемаринами, після чого 
були в кампанії на Кронштадському рейді, плавали у Фінській затоці. 
1 травня 1797 р. вони були представлені в мічмани. Плавали на кораблі 
“Константин” під прапором імператора Павла Петровича. 

 У 1798 р. Росія у складі європейської коаліції виступила проти 
Наполеона. Мічман М.Берх на кораблі “Всеволод”, що входив в еска-
дру віце-адмірала Тета, перейшов з Архангельська до берегів Англії. 
У 1801-1803 рр. Берх спочатку на „“Всеволоді”, а потім на кораблі 
“Зачатие Св. Анны” знаходився в Балтійському морі, а в наступному 
році командував тендером “Дельфин” і плавав між Кронштадтом і 
Ревелем. 31 грудня 1803 р. він отримав офіцерський чин лейтенанта. 
Потім протягом двох років ходив на купецькому судні в Лондон і 
Ліссабон. 

  На шлюпі “Нева” у 1806 р. під командуванням лейтенанта 
Л.А.Гагенмейстера Берх зробив перехід до берегів Аляски і вступив там 
на службу до Російсько-Американської компанії. Звідти через Охотськ і 
Сибір сухим шляхом повернувся в Петербург. 

 У 1810-1817 р. Берх служив у Ревелі, де командував катером 
“Жемчуг” був підвищений у чин капітан-лейтенанта і призначений ко-
мандиром брандвахтового фрегата “Эммануил”, який ніс службу на Ре-
вельському рейді. Кампанію 1814 р. Берх плавав на кораблі “Три Иерар-
ха” між Кронштадтом і Ревелем, а в 1815-1817 рр. знаходився при Ре-
вельському порті. 

 З 1817 р. починається майже 40-річна служба Берха на Чорноморсь-
кому флоті, куди він був переведений з Балтики на посаду директора 
чорноморських і азовських маяків. Два наступних роки капітан-
лейтенант Берх знаходився при Севастопольському порті, а з 1820 р.  
займався гідрографічними роботами по опису Чорного моря. Через два 
роки став начальником гідрографічної експедиції, директором маяків і 
Севастопольського флотського училища. 

 За сумлінну службу в 1823 р. був нагороджений першим орденом – 
св. Володимира 4-го ступеня, а 12 грудня наступного року одержав чин 
капітана 2-го рангу. 31 травня 1825 р. Берха призначили капітаном над 
Севастопольським портом. Він служив на цій посаді два роки, одержав-
ши в нагороду орден св. Анни 2-го ступеня. 
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 27 серпня 1827 р. почалася його робота на посаді інспектора кор-
пусу штурманів Чорноморського флоту з підвищенням у полковники. 
6 грудня 1829 р. він одержує чин генерал-майора, а ще через рік за 25 
років служби в офіцерських чинах його нагородили орденом св. Гео-
ргія 4-го ступеня. З березня 1831 р. протягом року Берх головує в ко-
мітеті для будівництва в Севастополі сухих доків. 

 З 30 березня 1832 р. протягом майже 18 років М.Б.Берх очолював 
на Чорноморському флоті гідрографічну службу, був управляючим 
гідрографічним відділенням штабу флоту. На цій посаді Берх 11 січня 
1838 р. отримав чин генерал-лейтенанта, нагородження черговим ор-
деном – св. Володимира 3-го ступеня (1837 р.), орденами св. Станіс-
лава і св. Анни 1-го ступенів (1842 р. і 1845 р. відповідно) і річне жа-
лування (1843 р.). 

 6 грудня 1849 р. М.Б.Берха призначили членом Адміралтейств-
Ради. 

 Нарешті, 8 квітня 1851 р., як уже вище зазначалося, генерал-
лейтенант Берх приступив до виконання обов’язків головного коман-
дира Чорноморського флоту і портів, Миколаївського і Севастополь-
ського військового губернатора. Цю посаду він обіймав аж до повно-
го знищення Чорноморського флоту і захоплення Севастополя коалі-
ційними військами у Кримській війні. У жовтні 1852 р. він одержав 
чин адмірала. 

 З початку війни командуючий Чорноморським флотом усю кампа-
нію просидів у своїй штаб-квартирі в Миколаєві, яка знаходилася да-
леко від театру воєнних дій, що розгорнулися в Криму. М.Б.Берх ні-
чим не впливав на хід воєнних дій. Кораблі Чорноморського флоту 
були затоплені, Севастополь, що героїчно боровся 349 днів, був зали-
шений. З окупацією Севастополя коаліційними військами була скасо-
вана і посада головного командира Чорноморського флоту, яку протя-
гом останніх чотирьох років обіймав Берх. Однак і після цього він 
продовжував числитися на службі, залишаючись до кінця своїх днів 
членом Адміралтейств-Ради. Помер Моріц Борисович Берх у 1860 р. 
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Додаток А.6 
Метлін Микола Федорович 
адмірал 
(1804 – 15 листопада 1884) 
 
 Адмірал Микола Федорович Метлін був 
одним з кращих офіцерів Чорноморського 
флоту, гарний організатор і адміністратор, 
учень Лазарєва, сподвижник Корнілова і Нахі-
мова. 
 Він походив з давнього дворянського роду. 
Батько довго служив в Преображенському 
полку, брав участь у війні 1812 року. В 12 
років Микола Метлін вступив до Морського 
кадетського корпусу. 10 травня 1819 р. він 

став гардемарином, а 2 березня 1821 р. одержав чин мічмана і призна-
чення на Балтійський флот, де й прослужив наступні 8 років. 

 Перші три роки своїх морських кампаній Метлін провів на фрегаті 
“Диана” і на шлюпі “Камчатка”, плавав у Фінській і Ботнічній зато-
ках. У січні 1826 р. він був призначений у Гвардійський екіпаж, а 
30 грудня того ж року одержав чин лейтенанта. У 1826-1827 рр. на 
кораблі “Царь Константин” Метлін зробив далекий перехід – із Крон-
штадта в Середземне море, до Тулона і назад. Після повернення він       
служив у гвардійському екіпажі, а в наступному році на фрегаті 
“Диана” крейсирував по Балтійському морю. 

 З 1829 р. почалася 27-літня служба Метліна на Чорноморському фло-
ті, куди він був переведений наказом по морському відомству 27 лютого 
того ж року. Росія в той час вела війну з Туреччиною, і молодий офіцер 
відразу ж опинився на театрі воєнних дій. Крейсируючи на кораблях 
“Норд Адлер” і “Чесна” у берегів Анатолії і Румелії, він брав участь у 
боях з турками за фортецю Мідія. Після війни Метліна призначили ко-
мандиром шхуни “Гонец”, на якій він плавав по Чорному морю. 

 У 1830 р., командуючи люгером “Широкий”, Метлін перейшов із 
Севастополя через чорноморські протоки в Грецький архіпелаг, де 
брав участь у боях проти ідріотів (пелепонеські греки, що населяють 
о. Ідра) в Монастирській бухті. Потім до 1833 р. Метлін на тому ж 
люгері плавав по Мармуровому і Чорному морях. У 1833 р. Метліна 
нагородили орденом св. Володимира 4-го ступеня і турецькою золо-
тою медаллю. В наступному році, командуючи бригом “Телемах”, він 
перейшов на ньому із Севастополя в Миколаїв. 
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 28 березня 1836 р. Метліну присвоїли чин капітан-лейтенанта. Його 
призначили командиром брига “Фемистокл”, на якому Метлін перейшов 
з Миколаєва в Стамбул. На цьому бризі він плавав до 1838 р. в районі 
Архіпелага, в Середземному, Мармуровому і Чорному морях. 

 Починаючи з 1838 р., протягом 11 років Метлін командував різними 
суднами. Щорічно Метлін знаходився в бойовому крейсерстві біля абха-
зьких берегів. Під час війни з горцями він неодноразово відзначився, 
очолюючи десантні загони. Метлін зарекомендував себе майстром мор-
ських десантів. У травні 1838 р. він відзначився під час десанту в Туапсе, 
за що був нагороджений орденом св. Станіслава 2-го ступеня. 

 30 травня 1838 р. під час шторму на рейді Туапсе бриг 
“Фемистокл”, яким командував капітан-лейтенант Метлін, розбився. 
Потонуло 2 матроси. Горці намагалися захопити екіпаж, який викину-
ло штормом на берег. Але матроси, очолювані відважними команди-
рами, відбили атаки горців і з’єдналися з російськими сухопутними 
частинами. За рішучість і хоробрість Метлін був нагороджений орде-
ном св. Анни 2-го ступеня.  

Метлін був неодмінним учасником десантів 1838-1840 рр. в гирлах 
рік Шапсухо, Цемес, Субаши, Псезуапе і Туапсе. У 1839 р. за 18 морсь-
ких кампаній М.Ф.Метлін був нагороджений орденом св. Георгія 4-го 
ступеня, а 6 грудня наступного року одержав чин капітана 1-го рангу. 

 У 1841 р. його призначили командиром лінійного корабля 
“Гавриил”. Протягом наступних восьми років він крейсирув на ньому 
біля абхазьких берегів, здійснював блокаду узбережжя, сприяв      
сухопутним військам. “Гавриил”, під час перебування його команди-
ром М.Ф.Метліна, вважався кращим кораблем по організації служби. 
Широкою популярністю на флоті користувалися складені його коман-
диром зразкові суднові розклади. 

 6 грудня 1849 р. Метліну присвоїли чин контр-адмірала. У кампа-
ніях 1850 і 1851 рр. він очолював загони суден, що складались з кора-
бля “Ягудиил”, фрегата “Мидия” і пароплавофрегата “Бессарабія”, 
крейсирував біля східних берегів Чорного моря. 

 Восени 1851 р. Микола Федорович несподівано отримав призна-
чення на тилову посаду. Пояснення такому зиґзаґу долі дає репутація 
Метліна як честного і непідкупного офіцера. У жовтні він обійняв 
посаду обер-інтенданта Чорноморського флоту. За успіхи на цьому 
поприщі Метлін 19 березня 1852 р. був нагороджений орденом 
св. Володимира 3-го ступеня, а 2 жовтня того ж року – орденом св. 
Станіслава 1-го ступеня. 

Але віце-адмірал В.О.Корнілов волів бачити М.Ф.Метліна в ряді 
флагманів флоту. 1 лютого 1853 р. у листі до генерал-адмірала великого 
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князя Костянтина Миколайовича він підкреслював, що для команду-
вання важливими ескпедиціями флоту придатні адмірали Нахімов, 
Новосільский і Метлін. 

 З початком оборони Севастополя в Кримській війні Микола Федо-
рович звернувся до командування з проханням направити його на 
бойову посаду. 10 листопада 1854 р. він був призначений виконую-
чим обов’язки начальника штабу Чорноморського флоту із збережен-
ням за ним колишньої посади обер-інтенданта. 

 Він розвив активну діяльність по постачанню Севастополя боє-
припасами, продовольством, військовим майном. З цих питань багато 
листувався з віце-адміралом П.С.Нахімовим. Діяльність Миколи Фе-
доровича Метліна заслужила високої оцінки головнокомандуючого 
російською армією князя М.Д.Горчакова, який просив імператора 
нагородити М.Ф.Метліна. Клопотання це незабаром втілилося в імпе-
раторський указ від 13 квітня 1855 р., за яким М.Ф.Метліну було по-
зачергово присвоєно чин віце-адмірала. 

 26 вересня того ж року М.Ф.Метлін очолив залишки Чорноморсь-
кого флоту, став завідуючим морською частиною в Миколаєві і війсь-
ковим губернатором міста. Йому також було підпорядковано Дунай-
ську флотилію. Одночасно він продовжував керувати інтендантською 
частиною. У січні 1856 р. Метлін здав справи віце-адміралу 
О.І.Панфілову і поїхав у столицю. 

 Височайшим указом від 26 серпня 1856 р. віце-адмірал 
М.Ф.Метлін був призначений членом Адміралтейств-Ради. П’ятьма 
місяцями пізніше (4 лютого 1857 р.) його тимчасово призначили керу-
вати Морським міністерством. Через півтора року (26 вересня 1858 р.) 
Метліну присвоїли чин повного адмірала. Тоді ж його нагородили 
орденом св. Володимира 2-го ступеня, а ще через рік – орденом Біло-
го Орла. 19 вересня 1860 р. він був призначений членом Державної 
ради. На цій посаді адмірал М.Ф.Метлін був нагороджений орденами 
св. Олександра Невського (1865 р.), алмазними знаками до нього 
(1870 р.), св. Володимира 1-го ступеня (1874 р.) і найвищою нагоро-
дою Російської імперії – орденом св. апостола Андрія Первозванного 
(1883 р.). Помер Микола Федорович Метлін 15 листопада 1884 р. у 
віці 80 років, похований у Петербурзі. 
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Додаток А.7 
Панфілов Олександр Іванович 
адмірал 
(1808 – 13 травня 1874) 
 
 Кримська війна і 11-місячна Севастопольсь-
ка оборона (1854-1855 рр.) висунули чимало 
видатних особистостей, що прославили вітчиз-
няний флот. До таких, безумовно, відноситься 
й адмірал Олександр Іванович Панфілов, про 
якого сучасникам мало що відомо. 
30 червня 1855 р. на посаду помічника нача-
льника гарнізону і командира Севастопольсь-
кого порту був призначений 47-річний контр-
адмірал Панфілов, хоча в обороні Севастопо-

ля було кілька адміралів старшого звання і з більшою вислугою. Бли-
скучі організаторські здібності виявив він при відступі захисників 
міста по наплавному мосту на північну сторону, за що удостоївся спе-
ціальної грамоти, у якій відзначалося, що віце-адмірал Панфілов 
останнім залишив Севастополь, переправившись на човні з південної 
сторони під ворожими ядрами. 

Олександр Іванович Панфілов народився в лютому 1808 р. у по-
томственій морській родині в Петербурзі. 13-річним хлопчиком разом 
із братом Іваном його віддали в Морський кадетський корпус. З закін-
ченням його в 1824 р. у чині мічмана він почав плавати на фрегаті 
“Вестовой” у Балтійському і Північному (Німецькому) морях. Через 
рік молодого офіцера перевели на бриг “Ревель”, що ніс службу у 
Фінській затоці. А в 1827 р. його призначили на бриг “Охта”, на яко-
му він з початком російсько-турецької війни 1828-1829 р. перейшов з 
Балтики в Середземне море, де знаходилась російська ескадра, що 
розгромила турок у Наваринському бою. 

Мічман Панфілов увійшов до складу комісії, що обстежувала захо-
плений у битві під Наварино турецький корвет “Восточная Заря”. Ко-
місія сприяла його швидкому ремонту і введенню в лад під російсь-
ким прапором з перейменуванням у “Наварин”. В екіпаж корвета, 
командиром якого став капітан-лейтенант П.С.Нахімов, включили і 
мічмана Панфілова. Павло Степанович по достоїнству оцінив талано-
витого молодого офіцера і надавав йому всебічну допомогу і підтрим-
ку в службовому становленні. З тих пір цих двох чудових флотських 
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офіцерів зв’язала спільна служба. Біограф Нахімова віце-адмірал 
А.Б.Асланбегов у спогадах відзначав, що під час перебування Нахімо-
ва командиром 44-гарматного фрегата “Паллада” і 84-гарматного ко-
рабля “Силистрия” під стать йому був і старший офіцер цих суден 
Олександр Панфілов. 

З поверненням ескадри із Середземного моря на Балтику Панфілов 
у 1830 р. одержав чин лейтенанта, а в 1832 р. був призначений стар-
шим офіцером на побудований на Охтенській верфі фрегат „Паллада” 
під начальство Нахімова. Звідси через два роки його перевели на Чор-
номорський флот і в 1835 р. у лейтенантському чині призначили ко-
мандиром тендера “Луч”. На цьому тендері він спочатку крейсирував 
біля абхазьких берегів, а в 1837 р. перейшов у Константинополь для 
виконання “відповідальних розпоряджень” російського надзвичайно-
го посланника в Туреччині. 

Головний командир Чорноморського флоту і портів віце-адмірал 
М.П.Лазарєв відзначав, що Панфілов командує довіреним йому суд-
ном особливо уміло і що “він управлінням свого тендера змусив ди-
вуватися англійців і довів їм, що не в одній Англії тендери добре 
управляються. Дуже приємно було чути відгуки про тендер “Луч”, 
командир якого виправдав мій вибір”, – таку характеристику Панфі-
лову дав М.П.Лазарєв. 

Весь 1838 р. Олександр Іванович спочатку на тендері “Луч”, а пізніше 
на кораблі “Силистрия” провів у плаванні по Чорному морю, брав участь 
у крейсерствах і висадженні десантів на кавказький берег. У жовтні того 
ж року “за відвагу у діях проти горців” йому присвоїли чин капітан-
лейтенанта і нагородили орденом св. Станіслава 3-го ступеня. 

Протягом 10-ти наступних років (1839-1848 рр.) Панфілов перебу-
вав на посаді штаб-офіцера при начальнику Чорноморської берегової 
лінії і брав активну участь у бойових діях проти горців на Кавказі. Він 
займався перевезенням військ, десантами і зайняттям прибережних 
пунктів. 

“За виняткову ретельність” Панфілов у 1839 р. одержав орден 
св. Анни 3-го ступеня, а в 1841 р. “за сумлінність” був підвищений у 
капітани 2-го рангу. У той час Панфілов знаходився в Керчі, де розпо-
ряджався перевезенням вантажів і сухопутних військ для зміцнення 
Чорноморської берегової лінії. Йому неодноразово доводилося всту-
пати в збройні сутички з горцями, організовувати команди для боро-
тьби з ними. 

У грудні 1841 р. капітан 2-го рангу Панфілов “за зразкову хороб-
рість” удостоївся ордена св. Станіслава 2-го ступеня з імператорською 
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короною і мечами. Командуючи загоном легких суден з десантом, він 
під час висадження біля ущелини Чисахадж у 1844 р. знайшов укрит-
тя турецьких збройних контрабандних суден. Незважаючи на кількіс-
ну перевагу ворога, О.І.Панфілов зумів організувати атаку, в резуль-
таті якої контрабандисти були затримані, а їхні судна знищені. За це 
відважному офіцеру в квітні 1845 р. був присвоєний чин капітана 1-го 
рангу. Приблизно в той же час, знову очолюючи десантний загін, 
Панфілов висадив десант на абхазький берег у містечка Мамая, де, 
відбивши кілька жорстоких атак горців, спалив одне і захопив, як 
приз, інше контрабандне судно зі зброєю. 

У грудні 1848 р. капітана 1-го рангу Панфілова “за 25-літню службу в 
офіцерських чинах” нагородили орденом св. Георгія 4-го класу, а в 
1849 р. „за відвагу в боях з горцями” – орденом св. Анни 2-го ступеня. 

Після повернення з Кавказу в Севастополь Панфілов був призна-
чений командиром 120-гарматного корабля “Двенадцать Апостолов”. 
У 1842-1846 рр. ним командував капітан 1-го рангу В.А.Корнілов, 
який зробив цей лінійний корабель зразковим на Чорноморському 
флоті. Олександр Іванович став гідним спадкоємцем цього видатного 
моряка. Як і колись, “Двенадцать Апостолов” числився кращим на 
флоті. Звання відмінного він підтвердив влітку 1853 р. під час спіль-
ного плавання у складі ескадри, коли екіпажу була оголошена подяка 
“за влучну пальбу в ціль ядрами і бомбами”. 

З початком літньої кампанії 1853 р. О.І.Панфілов став контр-
адміралом і був призначений командиром 1-ї бригади 4-ї флотської 
дивізії. Він знаходився на крейсерстві біля східних берегів Чорного 
моря і мав свій прапор послідовно на кораблях “Ягудиил”, “Великий 
князь Константин”, “Двенадцать Апостолов”. 

Призначений з початку війни начальником пароплавного загону, 
контр-адмірал Панфілов здійснював розвідницькі операції до анато-
лійских берегів. За участь у Синопській битві О.І.Панфілов був наго-
роджений орденом св. Володимира 3-го ступеня з мечами. 

18 листопада 1853 р. О.І.Панфілов разом з П.С.Нахімовим, 
Ф.М.Новосільським, В.І.Істоміним блокував турецьку ескадру в Си-
нопській бухті. На пароплавофрегаті “Крым” Панфілов вступив у бій 
з турецьким пароплавом “Таиф”, на якому, як пізніше стало відомо, 
знаходився англійський посланник А.Слейд. За Синопську битву 
Панфілова удостоїли ордена св. Володимира 3-го ступеня з мечами. 

Після Синопського бою пароплави Панфілова сприяли відведенню 
флоту з Синопа в Севастополь. Панфілов знаходився на пароплавоф-
регаті “Крым” і очолив буксирування флагманського корабля 



 215 

Додатки 

“Императрица Мария”, за що був представлений до ордена св. Станіс-
лава 1-го ступеня. 

У березні 1854 р. Панфілов на чолі свого пароплавного загону ева-
куював російські гарнізони з Чорноморської берегової лінії, спалив і 
знищив укріплення з метою недопущення захоплення їх ворожими 
крейсерами. 

Під керівництвом Панфілова 3 червня 1854 р. 6 російських паро-
плавофрегатів відбили напад англо-французької пароплавної ескадри 
на Севастополь. З початком оборони Севастополя Олександр Івано-
вич став одним з найактивніших його захисників. У вересні його при-
значили начальником 3-го відділення оборонної лінії. Нахімов відзна-
чав: “Контр-адмірал Панфілов виконує важливі обов’язки на передо-
вій лінії укріплень і виконує їх з особливою сумлінністю”.  

В листопаді 1854 р. його нагородили орденом св. Георгія 3-го кла-
су. “За відбиття штурму” 6 червня 1855 р. він удостоївся ордена 
св. Анни 1-го ступеня з діамантовою табакеркою. З липня по жовтень 
Панфілов виконував обов’язки командира Севастопольського порту і 
був помічником начальника Севастопольського гарнізону. 27 липня 
1855 р. він став віце-адміралом і був призначений начальником 5-ї 
флотської дивізії. 

Після залишення російськими військами південної сторони міста 
(27 серпня 1855 р.) віце-адмірал Панфілов став начальником сухопут-
них і морських сил і всіх укріплень, розташованих на північній сторо-
ні. У короткий термін він провів велику роботу по розміщенню 
військ, лазаретів, тилових служб, удосконаленню старих і розгортан-
ню додаткових засобів оборони.  

Коли ж морські команди були переведені в Миколаїв, віце-адмірал 
Панфілов став завідуючим морською частиною в Миколаєві (1856 р.), 
начальником місцевого гарнізону і військовим губернатором міста. З 
першої хвилини Панфілов турбувався про долю поранених і хворих, 
бо смертність в той час в Миколаєві сягала 3500 чоловік щомісяця. 

Панфілов здійснив екстрені заходи щодо нормалізації обстановки. 
У короткий термін канатний завод переобладнали під великий шпи-
таль на 4 тисячі поранених. Особливу тривогу в адмірала викликали 
ратники-ополченці, 20 тисяч яких тулилися в землянках за містом. 
Завдяки вжитим енергійним заходам всіх ратників розмістили в адмі-
ністративних будинках і будинках місцевих жителів. Це дозволило 
значно скоротити смертність серед поранених, військ і населення. 

У вересні 1856 р., передавши справи в Миколаєві своєму началь-
нику штабу контр-адміралу Г.І.Бутакову, Олександр Іванович відбув 
на Балтику, де обійняв посаду головного командира Свеаборзького 
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порту і військового губернатора цієї фортеці. Під його керівництвом 
розроблялися проекти Балтійського і Віндавського портів. У наступ-
ному році його призначили начальником усіх морських команд у Фін-
ляндії. У квітні 1858 р. Панфілову запропонували членство в Адміра-
лтейств-Раді. Плідна діяльність його на цій посаді була відзначена 
орденами св. Володимира 2-го ступеня і Білого Орла. У січні 1864 р. 
його представили до звання повного адмірала. 

Помер Олександр Іванович 13 травня 1874 р. у віці 66 років і похо-
ваний на Смоленському цвинтарі у Петербурзі. 

Ім’ям адмірала О.І.Панфілова в Севастополі на Корабельній сторо-
ні названий провулок між вулицями Якутська і Пластунська. Марму-
рове погруддя адмірала установлене в одній з ніш Панорами поряд з 
іншими відомими героями Севастопольської оборони. 
 

Література і джерела 
1. Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. – С. 29 -34. 
2. Александр Иванович Панфилов // Морской сборник. – М.: Красная звезда, 1995. – 

№ 4. – С. 32. 
 

Додаток А.8 
Бутаков Григорій Іванович 
адмірал 
(9 жовтня 1820 – 13 травня 1882) 
 
 Свою морську кар’єру Г.І.Бутаков розпочав 
у 1837 р. на Балтійському флоті після закінчен-
ня Морського кадетського корпусу. В цьому ж 
році, у грудні, його переводять на Чорноморсь-
кий флот. В ніч на 12 травня 1838 р. ескадра 
адмірала М.П.Лазарєва висадила десант біля 
Туапсе. В цій операції мічман Г.Бутаков вів 
себе як хоробрий і винахідливий офіцер. 31 
травня 1838 р., на третій день після того, як 
Туапсе взяли, шторм викинув на берег тен-
дер “Луч”, на якому знаходився Бутаков. 

Становище було загрозливим, тендер лежав на боці і зняти з нього 
зброю було неможливо. Горці підступили до тендера. Тоді Бутаков 
схопив весло і кинувся на горців. За ним кинулися усі члени команди. 
Відбиваючись від горців, моряки дочекались підкріплення. За участь 
у десанті Бутаков отримав орден св. Анни 4-го ступеня, а за винахід-
ливість і хоробрість, виявлену в бою з горцями, його нагородили ор-
деном св. Станіслава 4-го ступеня. 
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У 1842 р. Бутакова призначили на шхуну “Вестник”, яка направля-
лась в Середземне море. До того часу відносяться перші винаходи 
Бутакова. У листопаді 1842 р. він запропонував застосовувати на ко-
раблях удосконалений брашпиль (лебідка для підйому якірного лан-
цюга). Тоді ж він запропонував новий спосіб сигналізації в тумані. 
М.П.Лазарєв високо оцінив винаходи Григорія Івановича. 

11 квітня 1843 р. Бутакову присвоїли чин лейтенанта. У 1845 р. 
вийшла перша робота Г.І.Бутакова “Взгляд на гавани, доки, судоход-
ство и пр. Соединенных Штатов Северной Америки”. У 1846-1850 р. 
він вже самостійно командував тендером “Поспешный” і займався 
гідрографічними роботами та описуванням Чорноморського узбереж-
жя, склав першу систематичну лоцію Чорного моря. Тоді ж Бутаков 
досконало вивчив усі особливості свого судна. У 1849 р. він опубліку-
вав в “Морском сборнике” статтю “Несколько слов о тендерах и 
управлении ими”, де виклав свої міркування по ряду важливих пи-
тань, що стосувались устрою корабля, його маневрених якостей, 
організації служби і побуту команди. Складена Бутаковим і Шостако-
вим “Лоція Чорного моря з 36-ма літографічними планами портів” 
вийшла в світ у 1851 р. і довгий час була майже єдиним посібником 
для плавання по Чорному морю. За цю роботу Бутакову і Шостакову 
достроково присвоїли чини капітан-лейтенантів і нагородили ордена-
ми св. Анни 3-го ступеня та діамантовими каблучками. До 1851 р. 
відноситься ще один винахід – компас з нахиленою стрілкою. 

З грудня 1851 р. Бутакова призначили командиром пароплавофре-
гата “Владимир”, на якому він здійснив плавання з Севастополя до 
Венеції. У вересні 1853 р. брав участь у буксируванні транспортів і 
охороні стоянки флоту при висадженні десантної дивізії в Сухумі. 
Корабель під командуванням Г.І.Бутакова відзначився під час Крим-
ської війни. Спочатку, у жовтні 1853 р., на ньому тримав свій прапор 
начальник штабу Чорноморського флоту віце-адмірал В.О.Корнілов. 
5 листопада 1853 р. недалеко від Босфору “Владимир” зустрів         
10-гарматний турецький пароплав “Перваз-Бахри”. Зав’язався бій, 
який тривав три години і завершився перемогою російських моряків. 
Надалі “Владимир” брав участь у сутичках з англо-французько-
турецьким флотом. З ініціативи Григорія Івановича найбільш уразли-
ві і важливі місця в корпусі і надбудовах корабля було покрито бро-
нею. За рахунок крену корабля збільшився кут піднесення гармат і 
збільшилась можливість наддалекої стрілянини. Під час героїчної 
оборони Севастополя Г.І.Бутаков відзначився при захисті Малахового 
кургану. Наприкінці війни на пароплавофрегаті “Херсонес” він провів 
ряд вдалих операцій проти ворожого флоту. 
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Період з вересня 1855 р. до серпня 1856 р. був для Бутакова часом 
відносного відпочинку, поєднаного з кропіткою штабною працею. У ве-
ресні 1855 р. його пожалували чином флігель-ад’ютанта і невдовзі при-
значили начальником штабу завідуючого морською частиною в Микола-
єві. В цей же період імператор відзначив заслуги Г.І.Бутакова орденом 
св. Володимира 4-го ступеня з бантом за мужність і хоробрість, виявлені 
під час захисту Севастополя, монаршою подякою за сприяння сухопут-
ному відомству при організації оборони Миколаєва, срібною медаллю на 
Георгіївській стрічці за оборону Севастополя і бронзовою медаллю на 
Георгіївській стрічці за участь у війні 1853-1856 рр. 

Після закінчення Кримської війни Бутаков вже був у чині контр-
адмірала (1856 р.), а також був призначений у “Свиту Його Імпера-
торської Величності”. 26 серпня 1856 р. він став завідуючим морсь-
кою частиною в Миколаєві і військовим губернатором Миколаєва і 
Севастополя. Управління Г.І.Бутаковим Чорноморським відомством у 
свій час удостоїлося палких і суперечливих відгуків: одні звеличува-
ли його діяльність, інші звинувачували його в адміністративній невмі-
лості. У Миколаєві Бутаков зіткнувся з казнокрадством і хабарницт-
вом. Він склав і відправив генерал-адміралу “Таємну записку про ста-
новище в Чорноморському управлінні”, в якій дав докладний аналіз 
стану справ у Морському міністерстві в цілому. Через незгоду з полі-
тикою уряду Г.І.Бутаков вимушений був просити відставки, але за-
мість цього його 1 лютого 1860 р. звільнили з посади і перевели на 
Балтійський флот начальником загону гвинтових кораблів. Безпереч-
но, це було службовим пониженням для морського офіцера. Невдовзі 
імператор направляє Григорія Івановича воєнно-морським аташе при 
Російському представництві у Великобританії, Франції і Італії. У 
1867-1877 рр. Г.І.Бутаков командував практичною броненосною еска-
дрою Балтійського флоту. В цей період він створив власну школу 
воєнно-морського мистецтва. На маневрах практичної ескадри неод-
норазово бували морські агенти провідних морських держав, які мріяли 
збагатитися досвідом російського флотоводця. З 1881 р. Бутаков за-
ймав посаду головного командира Санкт-Петербурзького порту. 

Г.І.Бутаков зробив значний внесок у розвиток вітчизняного і світо-
вого військово-морського мистецтва часів парового і броненосного 
флоту. Ще в 50-ті рр. ХІХ ст. ним були видані роботи “О названиях 
румбов компаса”, “Краткий обзор компасов разного устройства до 
1851 г.”, “Походные исправления котлов парохода “Владимир”, “О 
здоровье на море”, “Из артиллерийских заметок на севастопольском 
рейде” (англійською), “Несколько наставлений о катаньях на шлюп-
ках”, “Несколько соображений относительно пароходо-таранов”, 
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“Заметки об английских башенных судах”. Ці статті друкував журнал 
“Морской сборник”. Пізніше в цьому ж виданні вийшли статті 
Г.І.Бутакова: “Несколько встреч с нашей прибрежной пограничной 
стражей”, “Жидкий или греческий огонь”, “О свойствах тросов и це-
пей”. У 1865 р. вийшла його основна праця “Основания пароходной 
тактики”, а у 1868 р. – “Книга эволюционных сигналов”. Трохи 
пізніше Г.І.Бутаковим видано брошуру “Несколько опытов над уст-
ройством орудий для туманных сигналов”. За наукові праці 
Російською Академією Наук Г.І.Бутакову була присуджена 
Демидівська премія. Книгу “Основания пароходной тактики” пере-
клали на англійську, французьку, італійську та іспанську мови. В ній 
Бутаков узагальнив досвід бойових дій парових кораблів у 60-70-ті рр. 
ХІХ ст. і дав науково обґрунтовані рекомендації щодо управління па-
ровим кораблем на підставі відкритого ним закону циркуляції. У 
1865 р. під час перебування в Лондоні Бутаков виступив на засіданні 
Королівського інституту сполучених служб з доповіддю “Новая мор-
ская тактика”. Свої теоретичні досягнення Бутаков уміло застосову-
вав при практичному навчанні особового складу Російського 
військово-морського флоту. Бойову підготовку він розподілив на три 
частини: підготовка особового складу корабля на якорі, підготовка 
під час ходу корабля, підготовка в цілому на морі. Він намагався мак-
симально наблизити умови навчання до реальних обставин під час 
морського бою. Помер Г.І.Бутаков у 1882 р. 
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Додаток А.9 
фон Глазенап Богдан (Готліб)  
Олександрович 
адмірал 
(1808 – 22 листопада 1892) 
 
Народився Богдан (Готліб) Олександрович у 
1808 році в сім’ї дворян Ліфляндської губер-
нії. Хлопчик з дитинства полюбив море і ко-
раблі, мріяв стати гардемарином. 1 травня 
1824 р. його мрія здійснилася: вихованцю ста-
ршої роти Петербурзького морського кадетсь-
кого корпусу перед відправленням на практи-
ку присвоєно звання гардемарина. Глазенап 
вирушив у свій перший похід на кораблі “Св. 

Андрей” від Кронштадту до острова Ісландія. В 1826-29 рр., вже у чині 
мічмана, брав участь у кругосвітньому плаванні адмірала Ф.П.Літке на 
шлюпі “Сенявин” до Камчатки і назад. А у 1833 р. двадцятип’ятирічний 
лейтенант фон Глазенап вже мав на своєму рахунку 18 морських кампа-
ній, за що його було нагороджено орденом св. Георгія 4-го класу. 

Це був не статутний служака, а вдумливий офіцер, який намагався 
всього себе віддавати морській справі. За переклад з французької 
“Посібника по управлінню пароплавами” імператор подарував Богда-
ну Олександровичу діамантовий перстень (22 вересня 1837 р.). 

Б.О. фон Глазенап у різні часи плавав на пароплавах “Ижора”, 
“Геркулес”, “Северная Звезда”, “Александр”, пароплаво-фрегатах 
“Камчатка”, “Смелый”, “Грозящий”, “Отважный”, кораблях “Сысой 
Великий”, “Кронштадт”, “Березина”, “Фершампенуаз”(1849 р.), 
“Император Александр I”, “Россия”, фрегатах “Кастор”, “Архимед”, 
бризі “Усердие”, командував бригом “Казарский” (1841 р.), фрегатом 
“Екатерина” (1843 р.), корветами “Львица”(1842 р.) і “Князь Варшав-
ский” (1845-1846 рр.). 

Глазенап  часто супроводжував імператора, членів імператорської 
сім’ї, іноземних вельможних осіб під час їхніх морських подорожей, 
виконував особливі доручення в російських та  іноземних портах. 

Неодноразово він був у відрядженні за кордоном. У 1831 р. Глазе-
нап перебував в діючій армії в царстві Польському, де за взяття Вар-
шави його нагородили    шаблею “за хоробрість” та польською відзна-
кою за військові заслуги. У 1844 р. його  направлено в Лондон для 
нагляду за будівництвом 2-х залізних канонерських човнів і одного 
десантного. У жовтні 1855 р. Глазенап виконував роль агента від 



 221 

Додатки 

Морського міністерства у Швеції, Норвегії, Данії. У 1857 р. Богдан 
Олександрович супроводжував генерал-адмірала великого князя Кос-
тянтина Миколайовича у поїздці по французьких портах. 

Глазенап мав велику кількість нагород. Серед них орден св. Володи-
мира 3-го ступеня (1849 р.), 4-го ступеня з бантом (25 липня 1831 р.), 4-го 
ступеня з мечами (1864 р.), св. Анни 1-го (1856 р.), 2-го (1839 р.), 3-го 
(1829 р.) ступенів, св. Станіслава 1-го (1855 р.) і 2-го (1835 р.) ступенів, 
Білого Орла (28 жовтня 1866 р.), пруський орден Червоного Орла 
(1838 р.), шведський орден Меча (1838 р., 1850 р.), нідерландські ордени 
Лева 3-го ступеня (1841 р.) і Дубової Корони (1857 р.), неаполітанський 
орден св. Франциска (1846 р.), французький орден Почесного Легіона 
(1846 р.) і датський орден Данеброга (1850 р.). 

У 1847 р. Глазенап обирається членом морського вченого комітету. В 
наступному році постало питання про призначення головного редактора 
щойно створеного журналу “Морской сборник”. Морський міністр і ад-
мірал Ф.П.Літке одностайно вказали на кандидатуру Богдана Олександ-
ровича. Майже рік він керував цим виданням. В наступні роки був його 
активним автором. У 1850 р. його призначили членом комітету по пере-
гляду морських узаконень, а 8 квітня 1851 р.  він зайняв посаду директо-
ра Морського кадетського корпусу, де раніше навчався сам. До 1854 р. 
Богдан Олександрович був верховним наставником майбутніх морських 
офіцерів у Морському кадетському корпусі. Серед викладачів та вихова-
нців було багато тих, хто пізніше працював з ним у Миколаєві. Кожного 
року, командуючи ескадрою Морського кадетського корпусу, плавав від 
Петербурга до Кронштадта. За час перебування Глазенапа на посаді ди-
ректора була набагато поліпшена вся система підготовки керівних кадрів 
флоту, посилене вивчення багатьох предметів. 

12 березня 1855 р. Богдана Олександровича тимчасово було при-
значено керівником гідрографічного департаменту Морського мініс-
терства, а через два з половиною роки (21 жовтня 1857 р.) – головним 
командиром Архангельського порту і Архангельським військовим 
губернатором. З великим ентузіазмом працював Глазенап на цій поса-
ді. В цей час він багато пише і друкується, в морських виданнях ви-
йшли його статті: “О преобразовании рабочих сил архангельского 
порта”, “Краткий очерк архангельского порта и его деятельность в 
1859 г.”, “О пребывании Государя Императора в Архангельске”, “О 
денежном счетоводстве и отчетности морского ведомства в Голлан-
дии”. Під час перебування імператора в Архангельську Глазенапу 
було присвоєно чин генерал-ад’ютанта. 

А невдовзі на Глазенапа чекала нова посада – 1 лютого 1860 р. указом 
імператора його призначено головним командиром Миколаївського пор-
ту та Миколаївським військовим губернатором. 
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За двадцять років до цієї події Богдан Олександрович вже приїздив 
у  Миколаїв. Тоді він брав участь у поході Чорноморської ескадри під 
командуванням адмірала М.П.Лазарєва до берегів Абхазії, де були 
здійснені десантні висадки при зайнятті містечків Субаші і Шахе 
(1839 р.) та Вільямінівського форту (1840 р.). 

Його діяльність в Миколаєві була направлена на всебічний розви-
ток міста, його економіки і культури. 23 квітня 1861 р. Б.О. фон Гла-
зенапу присвоїли чин віце-адмірала. В наступному 1862 р., 16 квітня, 
імператор нагородив його золотою медаллю за успішне проведення 
звільнення чорноморських адміралтейських поселян від кріпосної 
залежності. 1 січня 1863 р. за це ж саме він отримав особливий знак 
відзнаки на згадку про вдале введення в дію “Положення” від 19 лю-
того 1861 р. 5 травня того ж року його призначили командуючим вій-
ськами, розташованими в межах губернаторства. 30 серпня 1869 р. 
Глазенап став повним адміралом. 

26 квітня 1871 р. Богдана Олександровича призначили членом Ад-
міралтейств-Ради, і він поїхав у Петербург. Одночасно він увійшов до 
Олександрівського комітету, в коло обов’язків якого входила турбота 
про долю поранених російських воїнів. 28 січня 1877 р. він став чле-
ном Миколаївської морської академії.  

За заслуги перед Вітчизною імператор нагородив Глазенапа вищи-
ми орденами Росії: св. Олександра Невського (1 січня 1873 р.) та діа-
мантовими підвісками до нього (1 квітня 1879 р.), орденом св. Воло-
димира 1-го ступеня (15 травня 1883 р.), а також грошовою орендою. 
Помер Б.О.фон Глазенап 22 листопада 1892 р., похований у Петер-
бурзі. 
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Додаток А.10 

Аркас Микола Андрійович 
адмірал 
(8 травня 1818 – 8 червня 1881) 
 
 Микола Андрійович Аркас єдиний з губер-
наторів був родом з Миколаєва, звідси поїхав на 
навчання до Петербурга, сюди ж повернувся. 
Тут жили його батьки і народилися діти й онуки, 
тому так близько до серця приймав він всі про-
блеми Миколаєва та його жителів. Народився 
Микола Андрійович 8 травня 1818 р. в день при-
їзду до Миколаєва імператора Олександра І. Був 
дванадцятою дитиною в сім’ї. З його братів та 
сестер вижило троє хлопчиків та троє дівчаток.  

Батько Миколи Андрійовича Андреас, за походженням грек, профе-
сійний моряк, прибув на російську землю в пошуках місця служби. На 
момент народження Миколи жив у Миколаєві, був зареєстрований як 
дворянин Херсонської губернії, займався педагогікою, археологією, 
складанням російсько-грецько-латинсько-французько-німецького лекси-
кона (знав п’ять мов). Мати Миколи Андрійовича – донька відомого в 
Греції вченого і архонта Амміне Гаскаро, народилась на півострові Мо-
рея, де батько її мав великі маєтки. Два старших брата Миколи служили 
на Чорноморському флоті. Після смерті батька мати та брати почали 
опікуватись вихованням Миколи. Вони мріяли віддати його на навчання 
до Рішельєвського ліцею, але він умовив їх віддати його волонтером на 
84-гарматний корабель “Императрица Мария”. Тоді Миколі було 11 ро-
ків. Починалась війна з Туреччиною (1828-1829 рр.), “Императрица Ма-
рия” під командуванням капітана 1-го рангу Папахристо відправилась до 
берегів Варни. Малий Аркас став ординарцем у Папахристо. За взяття 
Варни Миколу Андрійовича нагородили срібною медаллю на Георгіївсь-
кій стрічці з надписом “за турецьку війну 1828-1829 рр.”.  

Повернувшись до Миколаєва, Микола Аркас вивчав курс морсь-
ких наук в штурманському училищі. 24 березня 1830 р., у віці 12 ро-
ків, Аркаса влаштували на дійсну службу на Чорноморський флот 
гардемарином. 15 жовтня 1832 р. Аркас успішно склав іспити (за спи-
ском гардемаринів був першим) і невдовзі в чині мічмана був зарахо-
ваний у 30-й флотський екіпаж. В день присвоєння чина мічмана Ар-
касу було 14 років і 8 місяців. У лютому 1833 р. на кораблі 
“Императрица Мария” він відправився у Севастополь. 
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В.О.Корнілов пізніше згадував, що Микола Аркас був прекрасним 
офіцером. Деякий час він працював у “Комітеті для будування паро-
плавів”, головою якого був адмірал П.І.Рікорд. Потім Аркас проводив 
з Петербурга до Астрахані по річках та озерах судна, побудовані для 
посилення Каспійської флотилії. У 1848 р. він їздив до Лондона, де 
наглядав за будівництвом пароплавофрегата “Владимир”, а 17 жовтня 
того ж року привів його в Одесу і став його першим командиром. 
30 березня 1852 р. за відмінну службу його удостоїли звання капітана 
2-го рангу. В цьому ж році Микола Андрійович одружився з Софією 
Петрівною Богданович, яка походила з родини української козацької 
старшини. 26 грудня 1852 р. у них народився син Микола Миколайо-
вич Аркас, в майбутньому відомий український історик, композитор, 
етнограф, перший голова Українського товариства “Просвіта” в 
Миколаєві, автор “Історії України-Русі” та опери “Катерина”. 

7 лютого 1853 р. Миколу Андрійовича Аркаса призначають членом 
пароплавного комітету, створеного для прискорення будівництва паро-
вих суден. На початку Кримської війни він їде у відрядження до Берліна, 
Гамбурга і Брюсселя, а потім в Голландію для знайомства з будівницт-
вом пароплавів. Повернувшись в Росію, Аркас організував спорудження 
в Ризі 16 канонерських човнів і сформував ополчення для їх укомплекту-
вання. У 1855 р. Аркас був членом особливого артилерійського комітету. 
Він за власним кресленням збудував 14 плавучих батарейних плотів, які 
несли по 4 гармати, для захисту Кронштадта від нападу англо-французів. 
30 серпня 1855 р. М.А.Аркасу присвоєно чин капітана 1-го рангу. 

У січні 1855 р. Микола Андрійович разом з підприємцем-
судновласником Н.А.Новосільським звернувся до Морського мініс-
терства з пропозицією організувати на Чорному морі комерційну суд-
ноплавну компанію на акціонерних принципах, яка б в мирний час 
здійснювала грузові і пасажирські перевезення, а на випадок війни її 
судна могли б бути використані у складі військового флоту для бойо-
вих і транспортних операцій. 1 серпня 1856 р. Олександр ІІ затвердив 
статут щойно створеної компанії, яка отримала назву Російське това-
риство пароплавства і торгівлі (РТПіТ), і призначив М.А.Аркаса пер-
шим директором цього товариства. У 1856 р. Аркаса було нагородже-
но орденом св. Володимира 3-го ступеня. В цьому і наступному році 
він двічі їздив до Англії, Франції, Бельгії і Голландії у справах закупі-
влі і замовлення пароплавів. На пароплавофрегаті “Херсонес” Аркас 
ходив з Одеси до Стамбула, в Грецію та Італію. 

У 1853-1856 рр. в “Морському збірнику” виходять його статті: 
“Описание маневров двух соединенных дивизий балтийского фло-
та” (1853 р.), “Турецкий, греческий и неаполитанский флоты в 
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1852 р.” (1853 р.), “Размышления о приготовлениях к дальнему во-
яжу” (1854 р.), “Испытания над гребными винтами на паровой кано-
нерской лодке Пострел, деланные в 1855 г.” (1856 р.). 

2 грудня 1857 р. Аркаса призначили командиром гвардійського 
екіпажу. В наступні два роки він займався дослідженнями глибин і 
описанням Невської губи, командував гвинтовою канонерською 
флотилією, інспектував у Свеаборзі 2-гу ескадру гвинтової флотилії. 
За віддану службу його нагородили орденом Спасителя 2-го ступеня. 
16 лютого 1860 р. М.А.Аркас отримав чин контр-адмірала з призна-
ченням у свиту “Його Величності”, а також як винагороду за створен-
ня Російського товариства пароплавства і торгівлі отримав 333 акції 
РТПіТ з числа тих, що належали урядові. У 1862 р. Аркас був нагоро-
джений орденом св. Станіслава 1-го ступеня з мечами. Надалі Аркас 
завідував гвинтовими канонерськими човнами шхерної флотилії, яка 
зимувала у Петербурзі; працював у комітеті, який надавав допомогу 
пораненим воїнам. 

28 жовтня 1866 р. Аркас став віце-адміралом, а 26 квітня 1871 р. 
його призначили головним командиром Миколаївського порту (а з 
1 жовтня 1871 р. з відміною обмежуючих статей Паризької угоди 
1856 р. – головним командиром Чорноморського флоту і портів) і 
Миколаївським військовим губернатором. У 1872 р. він працював в 
комісії, що визначала майбутній статус Севастополя. 30 березня 
1873 р. Миколі Андрійовичу надали звання генерал-ад’ютанта, а у 
1876 р. нагородили орденом Білого Орла. 
Напередодні російсько-турецької війни 1877-1878 рр. М.А.Аркас за-

фрахтував 6 швидкохідних пароплавів РТПіТ і 4 парові шхуни доброві-
льного флоту. На них встановили сильні гармати, а пароплавофрегат 
“Великий князь Константин” переробили на міноносець. За успішне ке-
рівництво діями Чорноморського флоту в цій війні 1 січня 1878 р. 
М.А.Аркаса нагородили орденом св. Олександра Невського, а 16 квітня 
удостоїли звання адмірала. 
Микола Андрійович був відомий і як активний громадський діяч: у 

1846-1849 рр. він займався відбудовою після пожежі Севастопольської 
морської бібліотеки, а потім був її секретарем-скарбником. З 1878 р. він 
був почесним членом товариства Червоного Хреста, а у 1880 р. Микола-
ївська міська дума обрала Аркаса почесним громадянином міста. 
Коли М.Аркас перебував в Італії, сталася катастрофа з 

імператорською яхтою “Лівадія”. М.Аркаса несправедливо звинува-
тили в загибелі яхти.  Ще більше на нього вплинула смерть єдиної 
доньки Софії, яка померла в шістнадцятирічному віці. Це підірвало 
його здоров’я, і він став просити про відставку. 1 січня 1881 р. 
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М.Аркаса було звільнено з посади. 1 березня всю Росію потрясло 
вбивство Олександра ІІ. М.Аркас був близьким другом царя, тому від 
нього довго приховували цю подію. Коли ж він дізнався про смерть 
друга, стан його здоров’я похитнувся остаточно. 8 червня 1881 р. 
М.Аркас помер у своєму будинку у Миколаєві у віці 65 років, похова-
ний у родинному склепі на міському цвинтарі. 
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Додаток А.11 
Манганарі Михайло Павлович 
адмірал 
(1804 – лютий 1887) 
 
 Флотська служба М.П.Манганарі була на 
диво довгою – близько 70 років, з яких понад 
65 років пройшли на Чорноморському флоті. 
Михайло Павлович Манганарі, за походжен-
ням грек, народився у 1804 р. і був молодшим 
з трьох братів. Одинадцятирічним хлопчиком 
він поступив на Чорноморський флот гарде-
марином. Після п’яти щорічних кампаній у 
Чорному морі йому присвоїли чин мічмана. 
Російсько-турецьку війну 1828-1829 рр. Ми-

хайло Павлович зустрів вже лейтенантом на фрегаті “Рафаил”. Моло-
дий офіцер відзначився в нічній справі 27 липня 1828 р. У ту ніч загін 
з 18 озброєних гребних суден під командуванням капітана  
В.І.Меліхова здійснив напад на 14 невеликих турецьких суден, що 
знаходились поблизу фортеці Варна, і після жорстокого бою переміг 
ворожу флотилію, взяв судна на буксир і повів до своєї ескадри. У цій 
операції лейтенант Манганарі був поранений кулею в груди.              
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За відзнаку в бою він був нагороджений орденом св. Георгія 4-го сту-
пеня. Потім він брав участь в облозі й захопленні Варни на кораблі 
“Пармен” і крейсирував на ньому в ескадрі контр-адмірала Скаловсь-
кого біля анатолійських берегів. За спалення в Пендераклії турецьких 
лінійного корабля і корвета Манганарі відзначили орденом св. Воло-
димира 4-го ступеня “з бантом”. 

 Після закінчення війни М.П.Манганарі присвятив себе гідрографії. 
Він займався описом берегів Чорного моря від Очакова до Кюстенджі 
(Констанци), у 1831-1835 рр. – Азовського моря, у 1836-1837 рр. він очо-
лив експедицію, яка займалась описуванням берегів тих же морів. У січні 
1837 р. за відмінну службу він одержав чин капітан-лейтенанта. 

 У 1838 р. Манганарі знаходився на бойовому крейсерстві біля абхазь-
ких берегів. Спочатку він командував пароплавом “Колхида”, а потім 
був командиром шхуни “Забияка”. У 1840-1843 рр. він займався зніман-
ням берегів Криму і Абхазії та здійснював проміри Чорного моря. Гідро-
графічні роботи біля кавказьких берегів Манганарі поєднував з бойовою 
службою. У 1842 р. він був нагороджений орденом св. Станіслава 2-го 
ступеня. 

 У 1845 р. М.П.Лазарєв організував вивчення Мармурового моря, на 
яке тоді зовсім не було карт. На гідрографічні роботи Лазарєв навіть діс-
тав згоду султана, але за умови, що вони будуть виконуватися на турець-
ких суднах. Начальником експедиції призначили капітан-лейтенанта 
М.П.Манганарі. Одержавши у своє розпорядження 2 турецьких судни 
(корвет “Гюли-Сефид” і шхуну “Мистика”) і 14 офіцерів (11 росіян і 3 
турка), він почав дослідження восени 1845 р. і закінчив їх наприкінці літа 
1848 р. В результаті роботи експедиції були складені топографічні карти 
всього моря і його проток – Босфору і Дарданелл. За підсумками робіт у 
Миколаєві була видана лоція Мармурового моря, складена Манганарі. 

 У 1850 р. капітан 1-го рангу Манганарі був відряджений у столи-
цю і до 1853 р. знаходився там при гідрографічному департаменті 
Морського міністерства для спостереження за виданням карт Марму-
рового моря. У 1853 р. карти, нарешті, були видані. У тому ж році 
Михайло Павлович був призначений управляючим Чорноморською 
штурманською ротою (так стало називатись Чорноморське штурман-
ське училище). 8 вересня 1853 р. він отримав чин контр-адмірала. У 
1862 р. Манганарі одержав орден св. Володимира 3-го ступеня з 
“мечами” і був призначений в Чорноморську флотилію. 

 У 1863-1873 рр. М.П.Манганарі виконував обов’язки командира 
Севастопольського і головного командира Миколаївського портів. 

 1 січня 1864 р. Михайлу Павловичу присвоїли чин віце-адмірала. 
У відсутність віце-адмірала М.А.Аркаса, відкликаного до Петербурга 
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для роботи в комісії генерал-адмірала великого князя Костянтина Ми-
колайовича, віце-адмірал Манганарі в 1873-1875 рр. виконував обо-
в’язки головного командира Чорноморського флоту і портів. 

 1 січня 1881 р. адмірал Манганарі був призначений головним ко-
мандиром   Чорноморського флоту і портів і військовим губернато-
ром Миколаєва. У тому ж році він брав участь у розробці кораблебу-
дівної програми, за якою впродовж 20 років передбачалось будувати 
для Чорного моря ескадрені броненосці. 

 За заповітом М.П.Манганарі після смерті весь його статок залиша-
вся благодійним установам Миколаєва. М.П.Манганарі помер у люто-
му 1887 р. на 83-му році життя. В пам’ять про нього найбільший з 
Миколаївських садів був названий Манганар’євським парком. У Се-
вастополі ім’я Манганарі носить мис, що розділяє Очеретяну і Козачу 
бухти. 
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Додаток А.12 
Пещуров Олексій Олексійович 
віце-адмірал 
(1834- 8 жовтня 1891) 
 
 Пещуров Олексій Олексійович був коман-
дуючим Чорноморським флотом, головним 
командиром портів і військовим губернатором 
м. Миколаєва з 1882 р. по 1890 р. 
Молодший із трьох братів Пещурових, Олек-
сій Олексійович народився у 1834 р. в родині 
Олексія Микитовича та Єлизавети Христофо-
рівни Пещурових, повітового предводителя 
дворянства і власника с. Лямоново Опочець-

кого повіту Псковської губернії. Село Пещурових знаходилось в 69 
верстах від Михайлівського, в якому перебував на засланні 
О.С.Пушкін. Батькові Пещурова було доручено здійснювати поліцей-
ський і цензурний нагляд за поетом. Він же клопотав у ризького гене-
рал-губернатора Паулуччі дозволу на зняття цього нагляду, за що 
поет був дуже вдячний. О.С.Пушкін неодноразово бував в родині Пе-
щурових. Причетність родини до долі великого поета у свій час   
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справила незабутнє враження на молодого Олексія. У 1848 р. Олексій 
Пещуров вступив до Морського кадетського корпусу. Ще гардемари-
ном у 1852-1854 рр. на фрегаті “Паллада” брав участь у переході дип-
ломатичної місії віце-адмірала Е.В.Путятіна з Кронштадта до Японії. 
Під час цього плавання, у 1853 р., йому присвоїли звання мічмана. 
Перейшовши на фрегат “Диана”, молодий мічман якийсь час знаходи-
вся біля японських берегів. Після катастрофи корабля в бухті Симода 
на шхуні “Хеда” Пещуров у 1855 р. повернувся в Ніколаєвськ-на-
Амурі, а звідти сухопуттям через Сибір до Кронштадта. “За відмінну 
службу” у листопаді того ж року йому надали чин лейтенанта. Пещу-
ров брав участь в обороні балтійського узбережжя від можливого на-
паду англо-французького флоту під час Кримської війни. В цей час 
він обіймав посаду ад’ютанта начальника штабу Балтійського флоту. 
Після закінчення війни лейтенант Пещуров був призначений у 16-й 
флотський екіпаж, а 24 червня того ж року відряджений за кордон до 
генерал-ад’ютанта графа Е.В.Путятіна. 

 З лютого 1857 р. Пещуров виконував обо’язки агента по замовлен-
нях Морського міністерства в Англії і Франції. У наступному році він 
був нагороджений орденом св. Анни 3-го ступеня, а в жовтні 1860 р. 
став капітан-лейтенантом. 

 У 1860-1864 рр., командуючи кліпером “Гайдамака”, Пещуров здійс-
нив своє друге плавання в Тихому океані. Під час експедиції у 1861 р. він 
відкрив бухту в затоці Петра Великого в Японському морі, яку потім 
назвали на честь кліпера. У ході цього плавання “Гайдамака” перебував у 
складі Тихоокеанської ескадри контр-адмірала А.А.Попова і брав участь 
в Американській експедиції (1863-1864 рр.), коли дві російські крейсер-
ські ескадри (Тихоокеанська, яка знаходилась на рейді в Сан-
Франциско, і Балтійська, що була під командуванням контр-адмірала 
С.С.Лєсовського і знаходилась на рейді у Нью-Йорку) запобігли втру-
чанню Англії в громадянську війну між Північчю і Півднем, сприяли 
встановленню дружніх відносин США і Росії. 

 Після повернення у 1864 р. в Кронштадт, О.Пещуров був нагоро-
джений орденом св. Володимира 4-го ступеня, а 1 січня 1865 р. йому 
присвоїли чин капітана 2-го рангу. 

 Восени 1865 р. О.О.Пещурова призначили командиром броненос-
ного фрегатат “Минин”. Однак вже на наступний рік Олексія Олексі-
йовича, за особистою вказівкою генерал-адмірала великого князя Ко-
стянтина Миколайовича, переводять у 10-й флотський екіпаж. У лю-
тому 1866 р. він їде у відрядження до Англії “для ознайомлення з усі-
ма подробицями обладнання броненосних суден”. Але невдовзі висо-
ке начальство круто змінило службову кар’єру О.О.Пещурова. 
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 У 1867 р. його, як відповідального комісара, направляють у Півні-
чно-Американські Сполучені Штати для передачі відповідно до дого-
вору територій Російської Америки. За виконання цього доручення у 
1868 р. його підвищують до капітана 1-го рангу і призначають віце-
директором канцелярії Морського міністерства. На цій посаді Олексій 
Олексійович за короткий термін одержав саму велику кількість     
монарших благословінь: його нагородили  орденами св. Анни 2-го і  
1-го ступенів, св. Володимира 3-го ступеня, св. Станіслава 1-го ступе-
ня, перськими орденами – Лева і Сонця 2-го ступеня. За участь у роз-
робці нового Положення про військову повинність у 1873 р. йому 
оголосили “іменне монарше благовоління”. На наступний рік “за від-
мінну службу” О.О.Пещурову присвоїли чин контр-адмірала, потім 
призначили в “Свиту Його Величності” і, нарешті, у 1880 р. він став 
спочатку заступником, а через кілька місяців – морським міністром. 

 Однак великий князь Костянтин, серйозно займаючись питаннями 
броненосного кораблебудування і сучасного його оснащення і пам’я-
таючи суворі уроки Кримської  війни, вважав за необхідне послати 
О.О.Пещурова на Чорноморський флот. У 1882 р. Олексій Олексійо-
вич отримав “іменну щиросердечну подяку Його Величності” і звання 
віце-адмірала. Разом з цим його призначили головним командиром 
Чорноморського флоту та портів і військовим губернатором м. Мико-
лаєва. У віданні Олексія Олексійовича зосереджується не тільки кері-
вництво флотом, але й будівництво сучасних броненосних кораблів 
на різних верфях. Його активна діяльність на новому поприщі дозво-
лила в короткий термін закласти ряд новітніх на той час броненосців, 
у тому числі таких великих, як “Катерина II”, “Синоп” та інші. За 
спуск на воду в 1886 р. трибаштового броненосного корабля “Чесна” 
О.Пещурову оголосили “іменну особливу Височайшу подяку” і наго-
родили орденом Білого Орла. За освоєння будівництва сучасних кора-
блів на Чорному морі Олексій Олексійович удостоївся у 1888 р. поче-
сної для моряків нагороди – ордена св. Олександра Невського. 

 Із закінченням стапельних робіт на броненосцях на їхніх елінгах від-
разу ж були закладені канонерські човни: “Кубанец”, “Терец” і 
“Уралець” у Севастополі та “Донец”, “Запорожець” і “Черноморец” у 
Миколаєві. Усі вони спущені на воду у 1887 р. і вступили до ладу у 1888-
1889 рр. У цей час спустили на воду й перші три броненосці. Після здачі 
канонерських човнів і закінчення робіт на броненосцях у Севастополі 
було розпочато будівництво четвертого однотипного броненосця – 
“Георгий Победоносец”, у Миколаєві – п’ятого, малого броненосця 
“Двенадцать Апостолов”. Інтенсивно велося і будівництво мінних суден. 
У 1889 р. у Миколаєві збудували мінний крейсер “Капитан Сакен”. 
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 Треба відзначити, що О.О.Пещуров з 1856 р. був постійним авто-
ром “Морского сборника”, який опублікував його спогади про пла-
вання по Тихому океану, перебування в Північній Америці, налаго-
дження будівництва броненосного флоту в Росії. Пещуров помістив у 
журналі понад 30 статей. 

 8 листопада 1889 р. О.О.Пещуров був змушений через хворобу 
піти в чотиримісячну відпустку і поїхав лікуватись за кордон. Але і 
після цього його здоров’я продовжувало погіршуватися. 5 липня 
1890 р. він знову пішов у відпустку через хворобу і на Чорноморсь-
кий флот вже не повернувся. 

 3 серпня 1890 р. Пещурова було призначено членом Державної 
ради. Імператор пожалував його орендою в 3 тис. руб. терміном на 
6 років. Останній рік свого життя Пещуров жив у столиці. Стан його 
здоров’я поступово погіршувався, але адмірал продовжував у міру 
своїх сил працювати на користь флоту. 

 Помер віце-адмірал Олексій Олексійович Пещуров у Петербурзі 
8 жовтня 1891 р. у віці 57 років. 
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Додаток А.13 

Гренквіст Роман (Рейнгольд) Андрійович 
контр-адмірал 
(? – 7 грудня 1890) 
 
5 липня 1890 р. на посаду тимчасово виконуючого обов’язки головно-

го командира Чорноморського флоту і портів та військового губернатора 
Миколаєва вступив капітан над Миколаївським портом контр-адмірал 
Роман Андрійович Гренквіст.  

Гренквіст був шведського походження. Його військово-морська слу-
жба почалася 18 серпня 1850 р. Дві гардемаринські кампанії він плавав у 
Балтійському морі і 13 серпня 1852 р. одержав чин мічмана. Наступні 
роки на кораблях “Сысой Великий”, “Финланд” і “Андрей” він крейсиру-
вав в Балтійському морі та у Фінській затоці. 
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 У квітні 1854 р. європейська коаліція оголосила війну Росії. Англійці, 
не зустрічаючи опору, 21 травня підійшли до Поркалауду, протягом 
10 днів крейсирували біля Свеаборга й очікували на підхід французької 
ескадри. Мічман Гренквіст, знаходячись у 1854 р. на лінійному кораблі 
“Андрей”, брав участь у захисті Свеаборга від нападу англо-
французького флоту. У жовтні того ж року союзники пішли з Балтійсь-
кого моря, так і не зважившись атакувати Свеаборг і Кронштадт, поблизу 
якого їхні кораблі одержали ушкодження від російських мін. 

 У 1855 р. Гренквіст брав участь в обороні Свеаборга, перебуваючи в 
загоні канонерських човнів. Союзники добре підготувалися до цієї кам-
панії. Англо-французький флот складався з парових суден: 20 гвинтових 
лінійних кораблів і 32 пароплавофрегатів. У росіян, як і раніше, не було 
жодного гвинтового лінійного корабля. У середині травня 1855 р. до со-
юзників приєдналися ще 36 парових канонерських човнів. 28 червня во-
ни бомбардували Свеаборг. Незважаючи на значну перевагу англо-
французького флоту, операція союзників залишилася безрезультатною, 
десант не висадився, прорватися ж на внутрішній рейд вони не ризикну-
ли. У листопаді 1855 р. союзники пішли з Балтики. 

 Після війни мічман Гренквіст командував гвинтовим канонерським 
човном “Пламя”, плавав між Петербургом і Кронштадтом, а в 1857 р. 
служив на учбово-артилерійському кораблі “Прохор”. 

 28 вересня 1858 р. йому присвоїли чин лейтенанта. Наступні два роки 
він командував гвинтовими канонерськими човнами “Хват”, “Меч” і 
“Треск” та плавав на них у Фінській затоці. 

 Кампанію 1860 р. лейтенант Гренквіст провів на брандвахтовому 
гвинтовому канонерському човні “Леший” на Свеаборзькому рейді. 

 У 1861 р. на побудованому в Архангельську гвинтовому фрегаті 
“Пересвет”  він перейшов з Архангельська в Кронштадт, а в наступному 
році на транспорті “Красная горка” здійснив два плавання з Кронштадта 
до Архангельська і назад. 

 У 1863 р. лейтенант Гренквіст був нагороджений орденом св. Станіс-
лава 3-го ступеня, своїм першим орденом, і в тому ж році на фрегаті 
“Пересвет” в ескадрі контр-адмірала С.С.Лісовського брав участь в Аме-
риканській експедиції. Після прибуття експедиції на рейд Нью-Йорка, у 
1864 р., він повернувся в Кронштадт. За цей вояж у 1865 р. Гренквіст був 
визнаний гідним другої нагороди – ордена св. Анни 3-го ступеня. 

 Дві кампанії (1865-1866 рр.) на кліпері “Жемчуг” і корветі “Баян” 
плавав в Балтійському морі. У 1867-1869 рр., командуючи гвинтовими 
канонерськими човнами “Шалун” і “Ведьма”, Гренквіст плавав у фінлян-
дських шхерах. 
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 Будучи командиром гвинтового човна “Шалун”, який входив у загін 
начальника гідрографічних робіт у Фінській затоці генерал-лейтенанта 
Борисова, увечері 3 червня 1868 р. вийшов з нею з Кронштадта в Гель-
сінгфорс. Шторм наздогнав човен між Стирсудденом і Біорке-Зундом. 
Після декількох ударів човен розломило, і він затонув. Гренквіст встиг 
евакуювати частину команди на чолі з офіцером на єдиному уцілілому 
вельботі, а сам з іншими людьми залишився в морі. Протримавшись 
25 годин на уламках човна, Гренквіст останнім залишив їх, добравшись 
вплав до берега. 

 20 квітня 1869 р. Гренквіст одержав чин капітан-лейтенанта, а у 
1870 р. його призначили старшим офіцером на броненосний фрегат 
“Князь Пожарский”. На ньому він плавав по Балтійському морю два на-
ступні роки. У 1871 р. Гренквіст був нагороджений орденом св. Станіс-
лава 2-го ступеня. 

 У 1873 р. капітан-лейтенант Гренквіст став командиром кліперу мор-
ського училища “Алмаз”.  

 У 1873-1883 рр. капітан 2-го рангу Гренквіст командував вітрильним 
корветом “Боярин” і паровим кліпером “Опричник”, на яких плавав у 
Балтійському морі. У 1881 р. він одержав чин капітана 1-го рангу, а через 
5 років був нагороджений орденом св. Володимира 3-го ступеня. 

 28 грудня 1887 р. Р.А.Гренквісту присвоїли чин контр-адмірала і при-
значили капітаном над Миколаївським портом. Через хворобу віце-
адмірал Пещуров залишив посаду, і 5 липня 1890 р. на неї вступив 
Р.А.Гренквіст. 8 жовтня того ж року його нагородили орденом св. Стані-
слава 1-го ступеня.  

 Помер контр-адмірал Роман Андрійович Гренквіст раптово 7 грудня 
1890 р. після аневризми. За словами товаришів по службі, покійний май-
же ніколи в житті не хворів, але останній місяць нездужав. В день смерті 
він почував себе добре. Після візиту начальника штабу контр-адмірала 
С.П.Тиртова і генерал-лейтенанта В.В.Нечаєва, Гренквіст наказав подати 
йому цигарку. Служник подав і пішов. Не пройшло й чверті години, як 
той же служник прийшов повідомити адміралу про візит наступного від-
відувача і, увійшовши у вітальню, побачив, що Роман Андрійович лежав 
на підлозі біля крісла, на якому сидів. Погасла цигарка випала з рук. 
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Додаток А.15 
Копитов Микола Васильович 
адмірал 
(5 червня 1833 – 9 лютого 1901) 
 
 Микола Васильович Копитов вступив на 
посаду Миколаївського військового губерна-
тора та головного командира флоту і портів 
Чорного і Каспійського морів 28 січня 1891 року 
о 9-й годині ранку в присутності членів міського 
управління м. Миколаєва, консулів та віце-
консулів іноземних країн, офіцерів Чорноморсь-
кого морського відомства.  
До цієї події Копитов пройшов довгий і тернис-
тий шлях служби на флоті. Народився Микола 

Васильович 5 червня 1833 р., походив з дворян С.-Петербурзької губер-
нії, віросповідання православного. У віці 10 років вступив до Олександ-
рівського морського кадетського корпусу. У 1849 р. йому було присвоє-
но звання унтер-офіцера, в 1850 р. – гардемарина, в 1851 р. – фельдфебе-
ля, в 1852 р. – мічмана. В 19 років почав службу в 11-му флотському екі-
пажі, в цей же час навчався в офіцерському класі, по закінченні якого в 
1855 р. йому було присвоєно звання лейтенанта флоту. У 1857-1860 рр. 
на корветі “Новик” в загоні капітана 1-го рангу Д.І.Кузнецова Копитов 
здійснив перехід з Кронштадта до гирла річки Амур, плавав до берегів 
Японії і Китаю. Згодом його направили в ескадру російського флоту, яка 
знаходилась в Тихому океані, де Копитов два роки командував корветом 
“Гридень”. У 1863-1864 рр., командуючи фрегатом “Пересвет” в загоні 
контр-адмірала С.С.Лісовського, Копитов брав участь в Американській 
експедиції російського флоту. У 1866 р. і 1870 р. плавав на фрегатах 
“Адмирал Чичагов” і “Дмитрий Донской”, у 1867-1869 рр. командував 
броненосною батареєю “Первенец”, у 1871-1872 рр. – баштовим броне-
носним фрегатом “Адмирал Спиридов”. З 1872 р. Копитов перебував на 
посаді військово-морського агента в Англії. Повернувшись з-за кордону, 
Микола Васильович займався складанням господарчого статуту для ко-
раблів російського флоту, за який він отримав іменну подяку від “Його 
Імператорської Високості” генерал-адмірала. У 1876 р. М.В.Копитова 
було призначено на посаду капітана С.-Петербурзького порту. 28 березня 
1882 р. “височайшим” наказом по флоту Копитову було присвоєно зван-
ня контр-адмірала. Два роки потому він командував загоном кораблів у 
Тихому океані. 8 квітня 1884 р. він став молодшим, а 1 січня 1888 р.,  
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після присвоєння звання віце-адмірала, старшим флагманом Балтійсько-
го флоту. Через рік М.В.Копитов очолив практичну ескадру Балтійського 
флоту. А 1 січня 1891 р. був виданий імператорський указ, за яким Копи-
тову належало очолити Чорноморський флот і Миколаївське військове 
губернаторство. 

Під час служби на флоті Копитову довелося брати участь у воєнних 
діях. Так, у 1854 і 1855 рр. на кораблях “Императрица Александра” і 
“Константин” відповідно він захищав місто Кронштадт від нападу анг-
ло-французького флоту. 

За чесну і доблесну службу Миколу Васильовича було нагоро-
джено орденами св. Анни 1-го і 2-го ступенів з імператорськими 
коронами, св. Володимира 2-го, 3-го і 4-го ступенів, св. Станіслава 
1-го і 2-го ступенів з імператорськими коронами; бронзовою ме-
даллю на Андріївській стрічці в пам’ять війни 1853-1856 рр., а та-
кож орденами іноземних держав: датського Данеброга, грецького 
Спасителя 3-го ступеня і пруської Корони 1-го ступеня. 

“Воєнна енциклопедія” Російської імперії характеризує Копитова 
як людину видатних здібностей, рішучого й прямолінійного характе-
ру. Розквіт його творчих сил співпав з корінним переломом у морсь-
кій справі – появою і розповсюдженням парового двигуна і початком 
броненосного суднобудування. Копитов безпосередньо брав участь у 
проектуванні броненосних кораблів, а саме: запропонував проекти 
кораблів з броненосним поясом тощо. Розробляв стратегію і тактику 
воєнних дій Чорноморського флоту, виступав проти тарана як безпер-
спективного виду морської зброї, розробив плани, за якими Чорно-
морський флот у разі необхідності був готовий негайно виступити 
проти ворога з різними стратегічними завданнями, у своїх поглядах 
на найбільш вигідний для Росії характер морської війни дотримувався 
теорії крейсерської війни. Кожне питання, зазначає “Воєнна енцикло-
педія”, з яким стикався М.В.Копитов, він охоплював не поверховим 
вузько-відомчим, а широким державним поглядом. Мабуть, врахову-
ючи надзвичайні здібності Копитова, його було залучено до вирішен-
ня ряду питань загальнодержавного значення, як то: заснування Доб-
ровольчого флоту, спорудження Великого Сибірського шляху тощо. 

М.В.Копитовим було опубліковано ряд праць щодо питань світо-
вої політики, морського міжнародного права, грошового господарства 
країни, організації, стратегії і тактики військово-морського флоту 
тощо. Серед них: “Організація лоцманів Нью-Йоркського порту”, 
“Замітка на штурманське і артилерійське питання”, “Приватна влас-
ність воюючих на морі”, “Щодо викладання воєнно-морської історії в 
морському училищі”, “Воєнне значення флоту як предмет морської 
журналістики”, “З’єднуючий канал морської води між Каспійським і 
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Аральським морями”, “Петербург – Владивосток”, “Чи бідні ми?”, 
“Обліковий відсоток Державного банку”, “Думки про укріплення єв-
ропейського миру” та інші. 

Але свої різнопланові здібності М.В.Копитов найбільш проявив 
на посаді Миколаївського військового губернатора та головного 
командира флоту і портів Чорного та Каспійського морів. 
М.В.Копитов посів місце військового губернатора в той час, коли 
губернаторство знаходилось на прогресивному етапі розвитку. Але 
не все було так добре, як здавалося зовні. 

Під час свого губернаторствування Копитов серйозну увагу приді-
ляв проблемам освіти, закордонній торгівлі хлібом і в зв’язку з цим 
роботі Миколаївського комерційного порту, займався ліквідацією 
жебрацтва. Декілька разів губернатор виносив питання про збільшен-
ня причальної лінії на засідання Миколаївської міської думи та особ-
ливого з торгових справ присутствія, запропонував організувати вивіз 
руди через Миколаївський порт, а для цього прокласти пряму залізни-
чну колію від Кривого Рога до станції Новий Буг Харківсько-
Миколаївської залізниці. Велике значення мало збільшення глибини 
фарватеру між Миколаєвом і Очаковом до 30 футів, спорудження 
водопроводу для комерційного порту та місць накопичення підвід з 
зерном, таких як Сінна площа, Привоз, хлібний городок на Заводській 
і Мельничній вулицях. 

Однією з невідкладних потреб Копитов вважав проведення залізнич-
ної колії, яка б з’єднала великий хлібний регіон, який тяжів до Миколає-
ва, та Крим через Умань, Ольвіопіль, Вознесенськ, Миколаїв, Херсон, 
Джанкой. За ініціативою М.В.Копитова 20 травня 1893 р. в Миколаївсь-
кому комерційному порту було відкрито портове управління, метою за-
снування якого було підтримання суворого порядку у відділах як закор-
донного, так і внутрішнього плавання, упорядкування навантаження і 
розвантаження кораблів, скорочення кількості правопорушень у межах 
портової території і прагнення знати всі потреби порту. 

У 1894 р. М.В.Копитов, проаналізувавши характер розвитку про-
мисловості в м. Миколаєві, поставив питання про спорудження в міс-
ті крупних суднобудівного і машинобудівного заводів. 27 квітня 
1896 р. Копитов доповідав міністру внутрішніх справ  про заснування  
“Товариством механічного виробництва в Південній Росії” першого 
великого механічного заводу і про надання йому назви 
“Миколаївський  південно-російський механічний завод”. Копитов 
писав, що вигідне воєнно-стратегічне та географічне розташування 
Миколаєва дозволить заводу виконувати закази військового і морсь-
кого відомств, призначені для портів Чорного моря і навіть Далекого 
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Сходу, через що діяльність цього заводу повинна отримати важливе 
загальнодержавне значення. 

У 1895 р. Микола Васильович добився відкриття першої в Мико-
лаєві ярмарки. У цьому ж році управління Чорноморського флоту та 
військовий флот було переведено з Миколаєва до Севастополя. Копи-
тову довелося відшукувати можливості для підняття фінансово-
економічного рівня міста. Однією з таких можливостей було шовків-
ництво. У 1893 р. Копитовим був заснований комітет шовківництва, 
він же став його головою. У 1894 р. на вулицях міста було висаджено 
до 20 тис. молодих тутових дерев. Шовківництво було введено як 
один з основних предметів в училищі для дочок нижніх чинів Чорно-
морського флоту. 15 лютого 1895 р. М.В.Копитов підніс імператору 
шовковий штандарт “Його Імператорської Величності”, виготовлений 
студентками училища. В шовківництві Копитов вбачав джерело при-
бутків для бідніших верств населення міста і хуторів. 

Одним з найважливіших питань, які підняв губернатор Копитов, – це 
міські прибутки. Він з жалем писав, “що міські прибутки коливаються 
щорічно і з великим трудом покривають витрати”, “населення ж міста 
Миколаєва дуже бідне, міські податки доведені до вищої, установленої 
законом, норми, а тимчасом на населення Миколаєва з року в рік покла-
даються нові непосильні податки як губернського, так і повітового земст-
ва Херсонської губернії”. Наприклад, м. Миколаїв з нерухомого майна 
отримувало податку 33 тис. руб. на рік, а Херсонське земство – 64 тис. 
руб. на рік, до того ж останнє мало для себе користь з двох миколаївсь-
ких мостів – Бузького та Інгульського – 34 тис. руб. на рік, а також зі 
штрафів, сплачених за вироками міських судів, торгових та патентних 
документів та інші. Витрати ж Херсонського земства, як губернського, 
так і повітового, на нужди Миколаївського губернаторства були мізерні. 
Так, на 14 шкіл грамотності земство асигнувало 2 тис. руб. на рік, м. Ми-
колаїв – 6 тис. руб. на рік. На утримання Миколаївського присутствія по 
військовому обов’язку земство виділяло 953 руб., місто – 4 тис. руб. 
Останньою краплею стала відмова Херсонського земства виділяти кошти 
на утримання в Миколаєві притулку благодійного товариства, де знахо-
дилось до 300 осіб. До 1895 р. земство асигновувало по 1000 руб. щоріч-
но. Копитов з обуренням писав: “Про таку відмову земства, що явно по-
рушує самі істотні інтереси місцевого населення, яке потребує громадсь-
кої опіки, найбіднішої, осиротілої частини його, я вважав своїм обов’яз-
ком довести до відома Міністерство внутрішніх справ”. 

 Після цієї події губернатор вийшов з двома пропозиціями. По-перше, 
передати Інгульський та Бузький мости з відомства Херсонського земст-
ва на утримання Миколаївської міської адміністрації. Інгульська та    
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Бузька переправи, вказував Копитов, мають надто важливе як економіч-
не, так і стратегічне значення для всього краю, а тому тримати їх треба в 
ідеальному стані. Найбільш зацікавленою стороною виступало морське 
відомство, оскільки ці мости відділяли велике військове адміралтейство 
від Бузького лиману, який слугував для кораблів військового флоту ви-
ходом в море. По-друге, з метою упорядкування бюджету міста виділити 
його з Херсонського земства і заснувати в Миколаєві самостійну земську 
одиницю з наданням Миколаївській міській думі прав земських зборів, а 
міській управі – прав повітової земської управи. 

М.В.Копитов вів боротьбу з Миколаївським біржовим комітетом, 
протистояв відміні ластових зборів в Миколаївському комерційному 
порту.  

Микола Васильович любив Миколаїв, багато зробив добрих справ для 
міста і його населення. Своєю діяльністю на посаді Миколаївського вій-
ськового губернатора він намагався запобігти занепаду міста в зв’язку з 
переведенням військово-морського управління в Севастополь і сприяв 
розвитку промисловості, торгівлі, освіти в різних інших напрямках, не 
пов’язаних з військово-морською справою. 

У 1898 р. Микола Васильович Копитов зайняв посаду члена Адмірал-
тейської ради в Петербурзі та отримав звання генерал-адмірала. Остан-
ньою відповідальною справою генерал-адмірала Копитова була диплома-
тична місія як надзвичайного посла до султана Абдуль-Гаміда. 

Поряд з Миколою Васильовичем довгий життєвий шлях пройшла 
його дружина Олександра Олександрівна, донька дійсного статського 
радника Мельникова. Помер М.В.Копитов 9 лютого 1901 р., поховано 
його на Смоленському православному цвинтарі в Петербурзі.  
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Додаток А.15 
Тиртов Сергій Петрович 
адмірал 
(19 серпня 1839 – 10 січня 1903)       
 
 Віце-адмірал Сергій Петрович Тиртов був 
головним командиром Чорноморського фло-
ту і портів Чорного моря з 1896 р. по 10 січня 
1903 р., до 1900 р. він займав посаду військо-
вого губернатора Миколаєва. 
 За 220-річну дореволюційну історію ро-
сійського флоту в його списках постійно зу-
стрічається прізвище Тиртових. Ще у 1702 р. 
один з них, полковник Тиртов, на чолі полку 
з 1000 чоловік на 30-ти донських човнах ата-

кував на Ладозькому озері вітрильну ескадру шведського адмірала 
Нумерса. У шведів було 8 суден, озброєних потужними гарматами.  

Дворянський син Сергій Тиртов народився 19 серпня 1839 р. у 
родовому маєтку Тверської губернії. Два його старших брати закінчи-
ли Морський кадетський корпус і стали флотськими офіцерами. Один 
з братів, згодом відомий адмірал Павло Петрович Тиртов, у 1896-
1903 рр. був морським міністром. 

 Після смерті батька Сергій, за сімейною традицією, вступив до 
морської роти Олександрівського корпусу для малолітніх дітей, звід-
ки потім був переведений у Морський кадетський корпус. У 1854 р. 
був випущений з корпуса гардемарином і в наступному році брав 
участь у захисті Кронштадта від нападу англо-французького флоту, за 
що був нагороджений бронзовою медаллю “В пам’ять війни 1853-
1856 рр.” Із закінченням Кримської війни у 1856 р. Сергій Тиртов 
став мічманом і поступив у 3-й флотський екіпаж.  

 Першим, хто помітив талановитого молодого офіцера, був відомий 
адмірал А.А.Попов, який у 1862-1864 рр. командував ескадрою в Ти-
хому океані. У 1862 р. на п’ятому році служби мічман Тиртов за про-
позицією Попова був призначений  старшим офіцером на 11-
гарматний парусно-гвинтовий корвет “Новик”. У 1863 р. “Новик” у 
складі ескадри контр-адмірала Попова брав участь в Американській 
експедиції – поході ескадри з портів Китаю і Японії до Сан-
Франциско.  

14 вересня 1863 р. корвет розбився на каменях біля мису Де-Ла-Рейс. 
Під час катастрофи Тиртов своєю холоднокровністю і спокоєм, розпоря-
дливістю і спритністю цілком виправдав вибір адмірала Попова. 
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 Молодим, але вже досвідченим лейтенантом С.Тиртов знову пла-
вав у Тихому океані, тепер вже на корветі “Богатир”. У 1872 р. 
С.Тиртову присвоїли чин капітан-лейтенанта, а в наступному році він 
одержав у командування парусно-гвинтовий кліпер “Гайдамака”. Ра-
зом з кліпером “Всадник” кліпер “Гайдамака” відправився у кругосві-
тнє плавання, що тривало 6 років. Стільки ні до, ні після цього не пла-
вав жоден корабель російського флоту.  

У 1876 р. напередодні розриву відносин з Англією всі кораблі ро-
сійської Тихоокеанської ескадри, розкидані в портах Японії і Китаю, 
повинні були повернутись до Росії. Повертаючись, російські кораблі 
попали в епіцентр циклону. Корабель Тиртова був єдиним, що не-
ушкодженим прийшов в одну із бухт Боїнг-Сена (Японія). Тут нару-
бали дрова замість вугілля, поставили фальшивий рангоут і вирушили 
вздовж Японії до Шанхаю. А через два місяці “Гайдамака” знову кра-
сувався у всій своїй рангоутно-парусній красі. 

 Після “Гайдамаки” С.Тиртов був призначений командиром кораб-
ля 1-го рангу – броненосного фрегата “Генерал-Адмирал”, на якому 
навчалися майбутні квартирмейстери Кронштадської школи стройо-
вих квартирмейстерів. На цьому посту Сергій Петрович знову проде-
монстрував свій морський талант. У Біскайській затоці під час штор-
му на фрегаті спалахнула пожежа. Але Тиртов і тут з честю вийшов з 
екстремальної ситуації і благополучно привів фрегат у найближчий 
порт для ремонту. У 1886 р. С.П.Тиртов у чині капітана 1-го рангу 
був призначений командиром ескадреного броненосця “Чесма”. Про-
тягом наступного року він займався добудуванням і введенням до 
ладу цього броненосного первістка Чорноморського флоту. 

 1 січня 1888 р. Тиртову присвоїли чин контр-адмірала і призначи-
ли начальником штабу і портів Чорного і Каспійського морів. Через 2 
роки Тиртов був нагороджений орденом св. Станіслава 1-го ступеня і 
незабаром призначений молодшим флагманом Чорноморської ескад-
ри. У 1892 р. він став старшим флагманом Чорноморської флотської 
дивізії і командував практичною ескадрою в Чорному морі. В жовтні 
того ж року Тиртова призначили начальником російської ескадри в 
Тихому океані. Через 2 роки він одержав чин віце-адмірала і був наго-
роджений орденом св. Анни 1-го ступеня. 

 У цей час загострилася воєнно-політична обстановка на Далекому 
Сході. Окупувавши Корею і розгромивши Китай, Японія в листопаді 
1894 р. захопила Порт-Артур, у лютому 1895 р. – Вей-ха-вей, що відкри-
вало їй шлях до внутрішніх районів Серединної імперії. Створювалася 
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пряма загроза російським інтересам і територіям на Далекому Сході. 
У цій обстановці було вирішено підтримати Китай і поставити заслін 
японській агресії на материк. На підкріплення ескадри Тихого океану 
терміново направили Середземноморську ескадру. Для загального 
командування з’єднаними ескадрами 24 січня 1895 р. призначили ві-
це-адмірала С.П.Тиртова. 

 Рішучість росіян змусила Японію відмовитися від територіальних 
домагань у відношенні Китаю, і обстановка на Далекому Сході розря-
дилася. 27 червня російські з’єднані ескадри залишили Чифу, а днем 
раніше монарх виявив Тиртову своє “монарше благовоління”. Невдо-
взі Тиртов був призначений старшим флагманом 2-ї флотської дивізії 
і командував практичною ескадрою в Балтійському морі. 12 червня 
1897 р. флагманський броненосець “Гангут” вдарився днищем об  
камінь і одержав пробоїну. Викидання на мілину стало єдино можли-
вим порятунком, але заходи до цього не були вжиті. Командир 
“Гангута”  “відповідно до статуту”, “за всіма правилами” спершу звіз 
з броненосця “священика з церковним причтом, потім вахтового жур-
налу...”, інше майно і команди. В результаті через 7 годин після одер-
жання пробоїни “Гангут”, який стояв на якорі в 200 метрах від підвіт-
реної банки, затонув на 28-метровій глибині. 

 Військово-морський суд Кронштадтського порту, що розглядав 
цю справу майже рік, виправдав командуючого ескадрою 
С.П.Тиртова, командира броненосця капітана 1-го рангу 
К.М.Тікоцького, флагманського штурмана ескадри капітана Тимофє-
євського і старшого штурмана корабля штабс-капітана Шольца, віді-
гравшись на  старшому інженерові Русначенку. Останнього “за само-
вільне, без дозволу командира судна затоплення мінного погребу” суд 
запропонував піддати арешту на гауптвахті на 5 діб. 

 8 травня 1898 р. віце-адмірал С.П.Тиртов був призначений голо-
вним командиром Чорноморського флоту і портів Чорного моря. При 
ньому продовжувалося зміцнення флоту за рахунок будівництва но-
вих кораблів. 28 вересня 1898 р. в Миколаївському адміралтействі 
був закладений броненосець “Князь Потёмкин Таврический”, а через 
два роки відбувся його спуск на воду. У 1899 р. вступив до строю 7-й 
корабель цього класу – “Ростислав”. У тому ж році були закладені 
контрміноносці “Лебедь”, “Павлин”, “Пеликан” і “Фазан”. Згодом 
вони змінили “пташині” назви відповідно на “Строгий”, “Свирепый”, 
“Сметливый” і “Стремительный”. Невдовзі на верфі Севастопольсь-
кого Лазарєвського адміралтейства відбулася урочиста церемонія 
закладки крейсерів “Очаков” і “Кагул”. 
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 С.П.Тиртов був членом комітету з відновлення пам'ятників Севас-
топольської оборони, який було спеціально створено для святкування 
50-річчя оборони Севастополя в Кримській війні. Комітет склав вели-
кий план по відновленню обрисів оборонної лінії, бастіонів, спору-
дженню пам’ятників, обелісків і створенню панорами оборони Севас-
тополя 1854-1855 рр. І треба віддати йому належне: до осені 1904 р., 
коли громадськість Росії широко відзначала піввіковий ювілей Севас-
топольської оборони, цей план був повністю виконаний. 

 Але свята в Севастополі проходили вже без С.П.Тиртова. Він рап-
тово помер від крупозного запалення легенів 10 січня 1903 р., прохво-
рівши всього три доби. Микола II дозволив поховати головного ко-
мандира Чорноморського флоту і портів С.П.Тиртова, що помер при 
виконанні службових обов’язків, в нижньому храмі Володимирського 
собору в Севастополі з дотриманням усіх церемоніальних релігійних і 
військових ритуалів. 
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