
Минуло 140 років від дня народження 
відомого колекціонера та палкого поціно-
вувача творів мистецтва — Оскара Германа 
Гансена. 

Щоб зрозуміти внесок цієї особистості в 
культурний простір України, слід зазначити, 
що лише частина збірки Оскара Гансена ста-
ла основою для створення у першій чверті 
XX ст. Третього державного музею (Перший 
державний музей нині умовно представле-
ний Національним музеєм історії України 
(НМІУ), Національним художнім музеєм 
України (НХМУ) та Національним музеєм 
українського народного декоративного мис-
тецтва (НМУНДМ); Другий державний му-
зей — Національний музей мистецтв імені 
Богдана та Варвари  Ханенків (НММБВХ)). 
У буремні 1920-ті роки, після від’їзду колек-
ціонера, збірку було розпорошено по різних 
музеях країни, провенанс творів та відо-
браження імені збирача на етикетажі — до 
останнього часу не афішувалися. Нашим 
завданням є «зібрати» воєдино колекцію 
О. Гансена й цим продемонструвати значен-
ня постаті колекціонера для розвитку мис-
тецького середовища країни.

Оскар Герман Гансен народився у 
Санкт-Петербурзі 18  лютого (2  березня за 
новим стилем, як зазначено у свідоцтві про 
громадянство) 1881 р. в сім’ї відомого міль-
йонера норвезького походження — Германа 
Гансена1). Після розлучення батьків переїхав 
з матір’ю Хеленою Віттерсгейм до Києва. 
У 1907 р. він пише прохання на ім’я ректора 
Імператорського університету св.  Володи-

1)Більш детально біографію Оскара Гансена та бібліо-
графічні посилання висвітлено у статті: Решетньова  Г. 
Оскар Гансен: нові біографічні відомості // Вісник Харків-
ської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2018. 
№ 1. С. 47–59.

мира для переводу з юридичного факультету 
Санкт-Петербурзького університету на ана-
логічний факультет київського навчального 
закладу. На цей час мати Оскара вже одру-
жилася з етнічним поляком та патріотом 
Йоакимом Адольфовичем Сумовським, що 
пояснює таке захоплення Оскаром полоніс-
тикою (вітчим поляк, мати до одруження 
проживала у Польщі): мав значну колекцію 
польського мистецтва та артефактів, фінан-
сував польську друкарню у Києві, влашто-
вував виставки творів мистецтва, присвя-
чені допомозі бідним сім’ям поляків, які по-
страждали під час війни тощо.

За даними Г. Бертельсена, Й. Сумовський 
володів музеєм порцеляни у Києві. Жодних 
матеріалів про такий музей у нашій науко-
вій діяльності ще не зустрічалося, але якщо 
враховувати кількість Києво-Межигірського 
фаянсу в колекції Гансена (на початок XX ст. 
— найбільша колекція у світі), цілком ймо-
вірно, що діяльність Йоакима Адольфовича 
могла бути пов’язана з цим заводом.

У 1919 р. колекцію Оскара Гансена, яка на 
той час була оцінена у суму близько 5 міль-
йонів рублів та включала в себе живопис, 
графіку, скульптуру, вироби з кераміки та 
скла, меблі, зброю, ювелірні вироби та ін., 
було націоналізовано. Частина зібрання зна-
ходилася у Києві (будинок Родзянка, вул. Ве-
лика Підвальна, 14-а), де і розміщувався му-
зей; інша в період політичної нестабільності 
була евакуйована до Сум (вул. Петропавлів-
ська, 58, нині — Інститут прикладної фізики 
НАН України), де проживала мати колекці-
онера. 

Оскар Гансен певний час ще працював 
співробітником музейного відділу Комітету 
з охорони пам’яток старовини та мистецтва 
(разом з Е. Вержбицьким, Г. Нарбутом, С. Фа-
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