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Твоя історія? Моя історія?     

Ця публікація документує і підсумовує проект «Твоя історія? 
Моя історія?», який ініціювали організаторки культурних проектів 
із Москви, Києва та Дніпра Марійка Семененко, Анна Погрібна й 
Катерина Семенюк у межах міжнародної програми співпраці для 
культурних менеджерів Tandem Ukraine. Співпраця розпочалася  
у 2016 році зі спільного інтересу до культури пам’яті та критичного 
осмислення минулого за допомогою учасницьких практик, 
усноісторичних та архівних досліджень. А її результатом у 2017-му 
стали дві частини проекту: «Кінець правди» в Москві та «Люди і 
ракети [в закритому місті]» у Дніпрі.

This publication documents the project “Your (hi)story? My (hi)
story?” initiated by Marika Semenenko (Moscow), Anna Pohribna (Kyiv) 
and Kateryna Semenyuk (Dnipro) within the framework of Tandem 
Ukraine, an international cooperation programme for cultural managers. 
Their collaboration began in 2016 based on a common interest in 
the culture of memory and critical reflection on the past through 
participatory practices, oral histories and archival research. It culminated 
in 2017 with two parts of the project: “The End of Truth” in Moscow and 
“People and Rockets [in a closed city]” in Dnipro.

Публикация посвящена проекту «Твоя история? Моя 
история?», который инициировали Марийка Семененко (Москва), 
Анна Погрибна (Киев) и Катерина Семенюк (Днепр) в рамках 
международной программы сотрудничества менеджеров культуры 
Tandem Ukraine. Коллаборация началась в 2016 году с общего 
интереса всех трех участниц к теме культуры памяти и критическому 
переосмыслению прошлого. Методология проекта основывалась 
на изучении архивных материалов, сборе устных историй и 
партисипативных культурных практиках. Совместная работа была 
завершена в 2017 году и состояла из двух отдельных проектов: «Конец 
правды» в Москве и «Люди и ракеты [в закрытом городе]» в Днепре.
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Твоя історія? Моя історія?     

Tandem is a cultural collaboration programme that strengthens 
civil society in Europe and neighbouring regions. By this definition, there 
are hundreds of stories of cooperation between cultural project managers 
from different countries. In the past, Tandem Ukraine brought together 
representatives of Ukrainian cultural organisations and their European 
counterparts. In 2016, the programme expanded its geography, allowing 
participants from Ukraine to partner for the first time with participants from 
Russia, Belarus and Moldova.

Marika Semenenko:
I was both happy and surprised that we decided to organise a “tridem” 

between Moscow, Kyiv and Dnipro. Before the first Tandem meeting, I thought that 
few people would want to work with Moscow. But everything turned out well. We all 
wanted to work with the subject of culture of memory and do a project in Dnipro.  
I had my own personal interest—I was born in Moscow, but my father is from Dnipro 
and he taught me to speak Ukrainian. It was interesting to return to a city  
I visited often as a child. The project was also an important opportunity to organise 
an alternative to the relations that have taken shape between the two countries on 
various levels (including in the cultural sphere and between people) after Maidan and 
the war in the East of Ukraine.  

Anna Pohribna:
Every cultural project in Ukraine that includes participants from Russia or 

some other form of cooperation stirs up debate: “now is not the time,” “not with the 
aggressor.” We had to resort to using the rhetoric of “good Russians” and reminding 
our colleagues and friends every time that our Tandem colleague from Moscow is 
called Marika and her father is Ukrainian, though this was not a principal factor when 
we were choosing a project partner. 

Kateryna Semenyuk:
You succumbed to self-censorship: in the Ukrainian project we didn’t know 

how to mention Moscow, and in Moscow we couldn’t write about Ukraine at all. 
When I came to Moscow for my placement with Marika, I thought first before posting 
something on Facebook, and even more so about turning on geotagging.  
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Marika:
I never stated publicly in Moscow that it was a Tandem Ukraine project.  

I decided not to risk it given the government censorship we had faced in the past. 
It was important for our team in Moscow that “The End of Truth” happen. And 
in modern Russia, receiving financial support from European organisations and 
cooperating with Ukraine would have been compelling reasons for them to not only 
ban our project but interfere in our work in the future.  

Katya:
Much had changed in the lives of our institutions during the year and a half that 

we worked on this project. Ya Gallery Art Centre in Dnipro closed after 6.5 years, and I don’t 
know how I would have gotten through that process if I wasn’t busy working on the project 
“People and Rockets [in a closed city].” On the one hand, Tandem required time that was 
already scarce given everything else that was going on; and on the other hand, it distracted 
me from the routine and offered me friendly and professional support. 

Anna:
Obviously, common formats of Tandem projects—such as cultural exchanges, 

artist residencies in both countries or a joint cultural project—weren’t suitable for 
us. Our cooperation was based on a common interest in researching the culture 
of memory in each of our countries, with an appreciation for the local context. 
Therefore, our project consists of two independent components: in Moscow and 
Dnipro. The projects “End of Truth” in Moscow and “People and Rockets [in a closed 
city]” in Dnipro, which are the subject of this publication, emerged in response 
to local needs, and thus are important to us. But these projects would have been 
very different without the additional optics and teamwork provided by the Tandem 
programme.  

Katya:
Understanding the context of both countries allowed us to quickly identify 

our sphere of professional interests and decide on a vector for our work. The absence 
of a language barrier, and, no less importantly, shared gastronomic preferences, 
helped us communicate easily as a team. Having spent a year and a half together, 
we are writing this text now that the programme has ended, and hope that our 
experience will be useful to our colleagues. 
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В июне 2016 года на территории бывшей типографии 
газеты «Правда» в Москве открылось независимое 
культурное пространство Дом Культуры «Делай Сам/а» 
(ДК|ДС). В апреле 2017 года управляющая компания не 
продлила договор аренды помещения, и ДК|ДС был закрыт. 
Последний проект ДК, название которого администрация 
«Правды» потребовала заменить, — «Конец правды».

Идея

Изначально идея проекта заключалась в том, чтобы через 
сбор устных историй работников «Правды» привлечь внимание 
общественности к архитектурному и культурному наследию комбината, 
который издавал главную советскую газету, основное печатное 
средство массовой информации КПСС. 

Расположившись на «Правде», коллектив ДК|ДС начал 
исследование прошлого и настоящего комбината, вовлекая в проект 
его нынешних резидентов, арендовавших пространства под офисы, 
кафе, галереи, школы танцев, бары и ночные клубы, а также жителей 
округи, многие из которых ранее работали в типографии.

Весной 2017 года управляющая компания, которая в 2016  
году объявила о создании на базе комбината Центра городской культуры 
«Правда», изменила политику, решив снести некоторые здания и 
построить на их месте многофункциональный комплекс. Несмотря на 
то, что ДК располагался в строении, которое пока не сносили, с ним 
был расторгнут договор аренды, а также с другими арендаторами 
(например, с клубом Ypsylon и летним клубом «Кругозор»). Как считают 
основатели ДК «Делай Сам/а», причиной для выселения послужило то, 
что эти пространства вызывали нездоровый интерес у государственных 
органов безопасности, которые на практике осуществляли цензуру. 
Подобное «внимание», по словам представителей управляющей 
компании, могло навредить запланированному строительству. 

Новые обстоятельства

Подобные обстоятельства актуализировали цель проекта — 
привлечь общественное внимание к проблеме сноса зданий типографии, 
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что автоматически уничтожало память о месте, откуда в течение 70 лет 
на весь Советский Союз ежедневно распространялись «новости» КПСС. 

После распада СССР территория комбината превратилась 
в своеобразный микс эпох: здесь по-прежнему функционируют 
советские рудименты — издают «Правду», ныне газету компартии 
РФ, проходят встречи членов профсоюза «Правдист»; находится 
современный российский медиахаб — офисы ВГТРК, канала Москва 
24, Lifenews и других СМИ; располагаются фотостудии, частные 
офисы, спортивные клубы, бары, репетиционные базы. 

Здание редакции «Правды» — памятник архитектуры 
конструктивизма — после пожара превратился в пустой охраняемый 
объект, о реставрации которого речь пока не идет. Коллектив ДК 
решил, что «Правда» содержит слишком много смыслов, чтобы 
просто так исчезнуть: средство пропаганды, амбициозный советский 
проект создания крупнейшего в мире медиахаба, архитектурный 
памятник конструктивизма, индустриальный квартал в центре 
Москвы, предок современного ВГТРК, в 1990-ые годы — почти 
заброшенное пространство в центре города, в настоящее время — 
так и не созданный центр городской культуры. 

Весной 2017 года ДК|ДС запустил исследовательско-
художественный проект «Конец правды», чтобы на конкретном 
примере начать говорить о культуре памяти в Москве и России в целом.  

Несколько «правд». 
Значение и формат проекта

«Конец правды» подразумевал анализ несколько «концов» 
разных «правд»: прекращения работы ДК|ДС на «Правде», 
ликвидации комбината газеты как целостного архитектурного 
комплекса и постправды в контексте «фэйк ньюс» в медиа.

Проект был представлен в формате выставки. На ней 
экспонировались вырезки из журнала «Практика» с текстами 
и фотографиями, отражавшими архитектурную значимость 
комбината, звучали аудиозаписи историй работников типографии. 
Специально подготовленную газету «Кто такой правдист?» с 
расшифровками интервью каждый посетитель мог взять с собой, 
а 17-минутный фильм «Правдисты» показывал жизнь резидентов 
самоорганизованного творческого кластера, вынужденных покинуть 
комбинат после начала стройки. Среди них — пространство 
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ДК|ДС, Хип-Хоп Академия, бар и музыкальный клуб Ypsylon, а также галерея 
современного искусства Фонда Смирнова и Сорокина, единственная, кто избежал 
выселения. 

Цензура

Выставка подверглась цензуре со стороны управляющей компании. 
Размещенное на витринном окне ДК|ДС название «Конец правды» было 
уничтожено администрацией, а в ДК поступил запрет на ее восстановление. 

Чтобы открыть выставку, коллектив ДК|ДС решил переименовать проект 
в «Правда 1929—2017» и разместить на входе новую вывеску, удалив из нее 
все гласные буквы. Получившееся «кнцпрвд» не вызвало протеста со стороны 
управляющей компании, а  выставка открылась и проработала неделю. Ее посетили 
представители профессионального сообщества — архитекторы, урбанисты, 
активисты и искусствоведы. Позднее журнал «Афиша» опубликовал материал 
о проекте и готовящемся сносе здания, что, впрочем, не получило широкого 
резонанса. 

1—poster
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«Рефлексирующая ностальгия»

«Конец правды» стал попыткой документации через 
устные истории деидеологизированной парадоксальной советской 
действительности, а также фиксацией настоящего, которое с началом 
сноса зданий превратилось в недавнее прошлое.  

Несмотря на то, что проекту не удалось привлечь 
существенное внимание к проблеме исчезновения памяти о 
типографии газеты «Правда», он обрел актуальность в современном 
российском контексте. В этой связи уместно использовать 
концепцию, выдвинутую Светланой Бойм в книге «Будущее 
ностальгии». Исследовательница выделяет «два ностальгических 
сюжета — реставрирующий и рефлексирующий (иронический)»1. 
Если, по Бойм, реставрирующая ностальгия использует прошлое 
для устройства «истинного» настоящего и будущего нации через 
создание исторических мифов, тотально восстанавливая «былые 
национальные символы», то «рефлексирующая ностальгия отсылает, 
скорее, к индивидуальной и культурной памяти»2, формируя новую 
точку зрения на прошлое. 

Реставрирующая ностальгия стремится выдать прошлое  
за нововведение. Рефлексирующая ностальгия не маскирует 
прошлое, а дает возможность предаваться воспоминаниям,  
не скрывая эмоций, и оставляет пространство для критического 
переосмысления истории3. 

Перспективу двух ностальгий можно применить к российской 
современности, где официальная историческая политика действует 
в духе реставрации прошлого для легитимации действующего 
политического курса, а проекты, подобные «Концу правды» 
рефлексируют над историей, предлагая альтернативные ее версии 
и подходы к исследованию, внося свой вклад в формирование 
культуры памяти в России. 

1 Бойм С. Руины и память, или Современность между прошлым и будущим // 
Неприкосновенный  запас № 89 (3/2013). URL: http://www.nlobooks.ru/node/3725.

2 Там же.

3 Там же. 
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In June 2016, the independent cultural space Dom Kultury 
“Delai Sam/a” (House of Culture “Do It Yourself”, DK/DS) 
opened on the territory of the former printing plant of the 
Pravda (“Truth”) newspaper in Moscow. DK lasted 11 months. 
In April 2017, the management company wouldn’t renew the 
lease, and DK/DS closed. The last project at DK, whose name 
the Pravda administration demanded they change, was called 
“The End of Truth”. 

The idea behind the project

Initially, the idea was to collect oral histories by Pravda workers 
to draw the attention of the wider audience to the architectural and 
cultural heritage of the plant that published the main Soviet newspaper, 
the largest print media of the Communist Party of the Soviet Union 
(CPSU). The DK/DS team began to explore the past and present of the 
territory of Pravda, involving also residents who rented the space of the 
former publishing house as offices, cafes, galleries, dancing schools, 
bars, night clubs, etc., as well as people living near the plant, many of 
whom used to work at the Soviet periodical. However, in spring 2017, 
the management company that in 2016 announced the establishment 
of the Pravda Centre for Urban Culture, changed its policy and decided 
to demolish some of the buildings to make room for a multifunctional 
complex. Even though DK was located in a building that wasn’t yet being 
demolished, the administration terminated the lease agreement with DK 
and the other tenants (including Ypsylon club, Krugozor summer club). 
The founders of DK “Delai Sam/a” think the reason they were evicted is 
that the space caught the attention of the state security services, which 
are actively engaged in censorship. This «attention», according  
to representatives of the management company, could have hindered 
the planned construction project.    

Different circumstances. New project goal

These circumstances actualized the project goal—to draw 
public attention to the demolition of the buildings of the printing plant, 
which was destroying the memory of a place from which every day for 
70 years the CPSU disseminated “news” to the entire Soviet Union. After 
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the fall of the USSR, this territory became a hotchpotch of epochs and 
parallel worlds: some Soviet rudiments still exist—today the Communist 
Party of the Russian Federation publishes its Pravda newspaper, meetings 
are held of members of the Pravdist trade union; there’s a modern 
Russian media hub—and you’ll also find the offices of the All-Russia 
State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK), channel 
Moscow 24, Lifenews, and others; photo studios, lofts, sports clubs, bars, 
rehearsal spaces, and so forth. The Pravda editorial building, a monument 
of constructivist architecture, stands empty after a fire, under security, 
with no talk of restoration. The DK team decided that Pravda holds too 
many meanings—a propaganda tool, ambitious Soviet project to build 
the world’s largest media hub, architectural monument of constructivism, 
industrial quarter in the heart of Moscow, predecessor of modern VGTRK 
in the ‘90s—a mostly abandoned space in the centre of the city and an 
unbuilt centre of urban culture—to simply disappear. DK/DS launched 
the research and art project “The End of Truth” to reflect on all these 
meanings and start a discussion on cultural memory in Moscow using the 
example of the liquidation of the Pravda newspaper printing plant. 

Several “truths”. 
The meaning and format of the project

“The End of Truth” tied together the “ends” of several “truths”: 
closing of DK/DS at Pravda, liquidation of the newspaper printing plant 
as an architectural complex, post-truth in the context of “fake news” in 
the media. The project took the form of an exhibition featuring clippings 
from the magazine “Praktyka“ (“Practice“) with texts and photographs 
that reflect the architectural significance of the plant, audio recordings 
of oral histories by plant workers, copies of the newspaper “Who is a 
Pravdist?“ containing transcripts of all the interviews, available for 
visitors to take, 17-minute film “Pravdist“ about the residents of Pravda 
as a cluster of creative industries: Smirnov and Sorokina Foundation 
Contemporary Art Gallery, DK/DS, Hip Hop Academy, Ypsylon bar and 
club. Nearly all of them, except for the gallery, were forced to leave 
Pravda once construction began.     

Censorship

The exhibition was censored by the management company. 
The title “Конец правды” (“The End of Truth”) displayed in the window 
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of DK/DS was removed by the administration and DK was not allowed 
to put it back up. So that the exhibition could proceed, the DK/DS 
staff decided to rename the project “Pravda 1929—2017” and put 
up a new sign, removing all the vowels in the name. There was no 
response from the management company to the new title—“кнцпрвд“. 
The exhibition was open for a week. It was visited by the professional 
community—architects, urbanists, activist, art critics, etc. There was a 
publication in the magazine “Afisha“ about the impending demolition, 
but unfortunately, the story did not get much attention.  

“Reflexive nostalgia”

“The End of Truth” became an attempt to use the oral histories 
of printing plant workers to document de-ideologized polyvalent Soviet 
reality, and to record the present, which with the start of the demolition 
of the building also transformed into the recent past. Despite the inability 
to draw attention to the disappearance of the memory of the Pravda 
printing house, the project was relevant to the modern Russian context. 
One can apply the concept from Svetlana Boym’s book “The Future of 
Nostalgia” of “two nostalgias: the restorative and the reflexive (ironic)”.1 
According to Boym, restorative nostalgia uses the past to build “the truth” 
of the present and the future of a nation by creating historical myths 
and restoring “former national symbols”, while “reflexive nostalgia refers 
rather to individual and cultural memory”,2 forming a new point of view 
on the past. Unlike restorative nostalgia, which seeks to pass off the past 
as innovation, reflexive nostalgia doesn’t mask the past, it allows for 
memories to be indulged without hiding personal memories, and at the 
same time leaves space for critical rethinking of history itself.3 

This perspective on two nostalgias can be applied to modern 
Russia, where official historical policy seeks to restore the past in order 
to legitimize the government’s current political course, while projects 
such as “the end of truth” reflect on history, offer alternative versions 
and approaches to studying it, and at the same time contribute to the 
formation of cultural memory in Russia as a counterweight to restorative 
logic. 

1 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia (New York: Basic Books, 2001).

2 Ibid.

3 Ibid. 
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←1—“Praktyka“ magazine

2

3



[ 16 ]

Твоя історія? Моя історія?     

4

5

2—former printing plant of the Pravda newspaper

3, 4, 6, 7—exhibition view

5—Pravdist film still. Watch film https://vimeo.com/210961296
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Юрий Викторович Тополев
Работал на комбинате «Правда»  

             с 1968 по 1973 год печатником

Нарушители дисциплины
Смешно было, что, например, нарушителям дисциплины 

попытались выдавать одно время зарплату мелочью. Тогда ее платили 
в цеху прямо: приходили кассирши с ведомостью, чемоданчиком 
и мешочком с деньгами. Кассиры воспротивились, потому что 
представляете, сколько мелочи надо нести! 

Потом другая была задумка: нарушителям выдавали 
большущий пропуск — его нужно было из сумки доставать и 
показывать, и все видели, что ты нарушитель. Но, по-моему, это тоже 
не прижилось, потому что эти пропуска ломали.

Великий диктатор
В доме культуры постоянно проходили вечера под названием 

«Госфильмофонд показывает». И, например, чаплинского «Великого 
диктатора» я посмотрел там. Просто Чаплин когда-то запретил в Союзе 
его показывать, обиделся. Когда у Советского Союза был договор 
о дружбе с Гитлером, Сталин отказался покупать фильм «Великий 
диктатор», и Чаплин сказал: «Все! Раз вы не хотите, я вообще 
запрещаю фильм продавать и демонстрировать в Советском Союзе». 
Фильм «Великий диктатор» не демонстрировался на широком экране, 
но он был в Госфильмофонде, и поэтому его привозили и показывали. 

Первая колонна от мавзолея
На демонстрации я [особенно] не ходил, как-то не доводилось. 

Вот когда в школе учился, мы ходили на демонстрации постоянно. 
Жили в Замоскворечье, и там первая колонна от мавзолея была 
наша. Мы ходили от школы всем классом. А здесь какая — третья-
четвертая? В общем, неинтересно было. Я один раз сходил когда-то 
и все. Потом еще возраст не позволял, вы знаете. Это в школе нам 
интересно классом попеть, покричать. Даже танцевали там, потому что 
шли долго, маршрут колонны был не напрямую, а централизованно 
продуман. Где-то стояли, где-то чуть пробежать нужно. Пока стояли, 
оркестры какие-то играли, танцы устраивали. Когда старше стали, 
даже вино пили. И было это действительно ради единения. Не только 
ради демонстрации, сколько нас. Просто тусовка такая была. 

1
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Виктор Павлович Кузьмин
Работал на комбинате «Правда» с 1955 по 2017 год 

             начальником профкома издательства

Социальные вопросы
Здесь очень здорово решали все социальные вопросы.  

Вся эта улица Правды, эти башни, жилые дома — это все построила 
«Правда» своим работникам. 

Когда только комбинат пустили, тут было болото и  
бараки — только после прихода «Правды» все начало 
развиваться. Чтобы люди не опаздывали на работу, дом строили у 
типографии и отдавали квартиры работникам. Приглашали [жить] 
корреспондентов с Урала или даже из Сибири, которых вводили в 
штат редакции. 

Здесь мы работали, и в этих же домах сейчас живем. 

Брежнев вверх ногами 
У нас был случай: напечатали портрет Брежнева вверх 

ногами. Это выяснилось, когда стали собирать книгу. А начальник 
брошюровочного цеха пришел домой и из окна выпрыгнул, 
насколько его [испугала ситуация]. Это же был целый скандал. 
Представляете, в правительстве друг наш не выдержал: «Кто 
виноват? Снимать всех!». И он пришел домой, прыгнул —  
не выдержали нервы. Это я о чем? О плохом, конечно.  
Но, что делать, — жизнь.

Юрий Сергеевич Дроздов 
Работал на «Правде» с 1971 по 2008 год

Электронщик

На «Правду» я поступил в 71-ом году, первого апреля. Перед 
этим я был на курсах по изучению машины «Минск-32» в Минске. Там 
я познакомился с человеком. Он занимался не как я, по «железу»,  
а был программистом. Боря Зимин. Он мне понравился. Звал к себе. 
На «Правде» я работал электронщиком. 
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Куда запропастилась бумага?
То, что не любили нас [в бухгалтерии], было известно.  

Мы им там «плешь проели». Одно время по «Правде» ходила такая 
штука: мол, две тонны бумаги куда-то запропастились. Бухгалтерия 
не знает. Мы не знаем. Но мы быстро узнали. Эта бумага пошла...  
ну, собственно, порезали ее. 

Кончились и мы
«Минск-32» потихоньку отработал свое. Машины появились 

другие, более новые. И пошло [производство] на них. Мы помогали 
по ходу дела, но, поскольку все кончается —  кончились и мы. 
Перешли на другую работу. Я в том числе. Потом не знали, куда меня 
деть. На новые машины я не хотел, так как не знал [их]. Многие 
ребята у нас перешли на них, а я стал работать в электроцеху. Это, 
собственно, другая работа. Другой уровень. «Минск-32» сделал свое 
дело. Году в 74-м это закончилось.

Геннадий Егорович Щедрин
Работал с 1959 по 2007 год ведущим инженером  

             по монтажу электрооборудования

Трудная работа
В типографию в мое время просто никто не шел, так как 

работа была трудная: первая смена с вечера до ночи, вторая —  
с ночи до утра. И так каждый день. Основная жизнь была вечером 
и ночью. И, самое главное, выходных-то не было, потому что, чем 
больше праздник, тем больший нужно выдать объем продукции.  
И, скажем, если какая-то годовщина, то выступали Сталин или 
Брежнев, и это такой живой материал был. Журналисты запишут —  
и бегом-бегом сюда, чтобы набрать, и к утру газеты были выпущены.

Трагедия, о которой не рассказывали
Это то здание, которое находится по Бумажному проезду 

ближе к Савеловскому вокзалу. Здесь было такое село. Стояло, 
наверное, штук 12 домов. Тополя были, деревца — люди жили. 

И вот стали строить корпус глубокой печати, а к нему 
бумсклад, чтобы был запас бумаги и всегда производство шло.  
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Ведь поставки могут задерживаться. Сейчас он тоже стоит, но уже 
другой. Тот, который был вначале, возводили таким способом: 
валяли стойки, потом обкладывали кирпичом и делали перекрытия. 
Довели его так достаточно высоко, а он взял и рухнул. Рухнул 
порядка девяти часов утра, когда я работал в этом корпусе. 

Я приехал к восьми, мне нужно было сделать обход цеха. 
В девять часов мы ходили в курилку, и тогда же рухнуло здание. 
Говорят, кран, поднимавший плиту, задел пару нижних стоек. В это 
время шла планерка на первых этажах. Там были рабочие и группа 
ремесленников. Жертв было много: подавило, раздавило там все. 
Сколько их было, я сейчас уже не припомню. И тогда особо об этом 
не говорили. Рядом железная дорога проходит, сразу солдаты 
приехали, поставили временный забор, загородили все это.

 Здесь птицы не летали 
Здесь птицы не летали, стоял смог. Рабочим выдавали 

молоко, естественно. Практически всем. Правда, делили они его 
между основными и вспомогательными цехами неравномерно. 

К основным цехам относились все печатные [специалисты],  
к вспомогательным — электрики, сантехники. Хотя, что без электрика 
сделаешь? Да и электрик тоже находится постоянно в этом 
помещении. Но, говорят: «Нет! Ты без молока обойдешься!». Потом 
правдами-неправдами... профсоюз у нас нормальный был. В общем, 
давали. 

1—“Who is 

a Pravdist?“  
newspaper
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Yuri Victorovich Topolev
Worked as a printer at the Pravda printing plant from 1968  

             to 1973

Discipline Violators
Funny story—they once tried to pay those who violated 

discipline in change. They used to pay out salaries directly in the shop: 
the cashiers would come with a ledger, suitcase and small bag full  
of money. Well, the cashiers objected because you can imagine how 
much change they would have had to carry. Then the idea was to give 
the violators a large pass that they would have to take out of their bag 
and everyone would see that you’re a violator. I’m not sure why that too 
didn’t catch on, I think because they would simply break the passes.

The Great Dictator
In the House of Culture there was a regular evening event called 

“Gosfilmofond Presents.” That’s where I saw Charlie Chaplin’s 
“The Great Dictator.” Chaplin banned it from being shown in Russia, in 
the USSR. He was offended by something. When the Soviet Union signed 
the friendship pact with Hitler, Stalin refused to buy the film “The Great 
Dictator.” And Chaplin said: “Fine, if you don’t want it, then I forbid this 
film to be sold and shown in the Soviet Union.” That’s why the film “The 
Great Dictator” wasn’t shown on the big screen in the Soviet Union. But 
Gosfilmofond had it, and they showed it here.  

The First Column by the Mausoleum
I never went to any demonstrations. I don’t know, I personally 

didn’t have to. When I was in school, we went to demonstrations all the 
time. We lived in the Zamoskvorechye district and so our column was the 
first one by the Mausoleum. We used to go with school, our whole class. 
And [Pravda] was what, the third or fourth column? It wasn’t interesting. 
I went once and that’s it. It was also a matter of age, you know. When 
we were in school, it was interesting for us as a class to all sing together, 
shout, even dance there. We had to walk a long time to get there, 
the column didn’t take a direct route, but once there all the columns 
were centrally organized. We would stand somewhere, or run over to 
somewhere else. While we stood the orchestra played and there was 
dancing. When we got older, we also drank wine there. And, of course, it 
was all for the sake of unity. Not so much for the demonstration, but just 
to hang out. 

1
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Victor Pavlovich Kuzmin
Worked at the Pravda printing plant as head  

             of the trade union committee from 1955 to 2017

Social Issues
All social issues were handled very well. This whole street,  

Pravda Street, those towers, residential buildings—it was all built 
by Pravda for their workers. When the plant was just opened it was 
only marshes and barracks here. Things began to progress only after 
Pravda arrived. They built residential buildings here and gave workers 
apartments in them so that people wouldn’t be late for work. They 
invited correspondents from the Urals and even Siberia to join the 
editorial staff. We all worked together here and now we live in those 
same buildings. 

The Upside Down Brezhnev
There was an incident when we printed Brezhnev upside down. 

We noticed it when we began assembling the book. The manager of the 
bookbinding shop came home and jumped from the window. Can you 
imagine? It was a huge scandal. Imagine, our friend in the administration 
couldn’t handle it: “Who is to blame? Get rid of everyone!” He came home 
and jumped—his nerves broke. What am I going on about? The bad 
things, of course. But what can you do? Such is life. 

2

Yuri Sergeevich Drozdov
Worked at Pravda from 1971 to 2008

The Electrician
I started working at Pravda on 1 April 1971. Before that I 

took courses in Minsk on how to operate the “Minsk-32” computer. 
There I met a man who didn’t work with hardware like me, he was a 
programmer. Boris Zimin was his name. I liked him. He invited me to 
work with him. I worked at Pravda as an electrician.

Where Did the Paper Go?
It was common knowledge that they didn’t like us. We sure 

drove the accounting department nuts in our time. Once there was 

3



[ 24 ]

Твоя історія? Моя історія?     

Gennady Yegorovich Shchedrin
Worked as lead electrical installation engineer  

             from 1959 to 2007 

Hard Work
In my time nobody wanted a job at the printing plant because 

it was a hard work: from evening till night, second shift—from night 
till morning. And it was like that every day. The busiest time was in 
the evening and night. And most importantly, there were no days off, 
because the bigger the holiday, the bigger the volume of production. 
Say it was an anniversary of some kind and Stalin or Brezhnev made a 
speech. This was living material: the journalists would write it down and 
then run over here to type it up, so that by morning it would go out in all 
the newspapers.  

The Untold Tragedy
It’s the building on Bumazhnyy Proyezd, closer to Savyelovskiy 

Station. There was a small settlement, a village, with what was probably 
12 houses. There were poplars, small trees—basically, people  
lived there. When construction began on the gravure printing block,  
they also built a warehouse so that there was always extra paper  
on stock and no disruptions in production caused by possible delivery 

a story going around Pravda that supposedly two tons of paper had 
disappeared. The accounting department had no clue where it went. 
We didn’t know where it went. But we quickly found out. The paper was 
indeed gone—it had been cut up. 

Our Time Ended Too
The “Minsk-32” was slowly replaced. They began using different, 

newer machines. We helped along the way, but since everything comes 
to an end, so did we. We switched jobs. Me included. At first, they 
didn’t know where to reassign me. I didn’t want to work with the new 
computers, I didn’t know how. Many of the guys switched to the  
new machines. I went to work in the electrical shop. It’s a different 
kind of work, a different level. “Minsk-32” did its job, and its time 
ended in 1974. 

4
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delays. The one there now isn’t the original. They started building that 
one the following way: first they’d lay the beams, cover them in brick 
and then make the floor. But they made it so high that it collapsed. 
It collapsed around 9 in the morning. I know because I worked in that 
block. I arrived at 8 to do the rounds of the production department. 
At 9 we would go to the smoking room for a cigarette break. And it 
was then that the building collapsed. They say it collapsed because 
the crane lifting the slabs hit some of the lower beams. At the time, 
workers and a group of tradesmen were holding their daily planning 
meetings on the first floor. There were many victims. It crushed 
everything. I don’t remember how many victims there were. Nobody 
really talked about it then. The railway passed through that area. 
Soldiers arrived immediately, put up a temporary fence and blocked 
everything off.   

No Birds 
Birds didn’t fly here. There was always a thick smog.  

The workers were given milk, really. Nearly all of them. True, they 
divided the workers into main departments and secondary ones. The 
main departments were all the print shops, and the secondary ones 
were the electricians and plumbers. Though, what can you do without 
electricity? And the electrician spent his whole day in that same building. 
“No, you can manage without milk.” Right or wrong, our trade union 
was normal. By and large, everyone got milk. 
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Дніпро | Dnipro 

[2017]

PEOPLE 
AND ROCKETS
[IN A CLOSED  
CITY]
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[2017]

Із 1959 по 1987 рік Дніпропетровськ (нині Дніпро)  
у зв’язку з ракетним виробництвом на Південному машинобудівному 
заводі був закритим містом. Цей факт уже широковідомий,  
але про досвіди життя в закритому місті ми знаємо вкрай мало. 
Історії людей не потрапляли до радянських архівів, які фіксували 
здобутки заводу у випуску тракторів і дитячих велосипедів,  
а решту закривали в партійних документах. Як включити до цієї 
(відсутньої) офіційної історії відтінки й варіації відносин між 
людиною, виробництвом, ідеологією та споживанням? Чим були 
категорії «закритості» й «відкритості» та який їхній зміст сьогодні? 
Чи можна говорити про «спадок закритого міста» в сучасному 
Дніпрі? Ці питання розглядалися під час триденної події, що 
складалася з документальної експозиції, лабораторії та публічної 
програми, розробленої у співпраці з істориками та музейниками.

Dnipropetrovsk (today Dnipro) was a closed city from  
1959 to 1987 owing to the production of rockets at the Southern 
Machine-Building Plant (known as Pivdenmash). While this fact  
is common knowledge, very little is known about life in this closed city. 
Its residents’ stories won’t be found in Soviet archives detailing the 
plant’s production of tractors and children’s bikes, and the rest was 
concealed in party documents. How do you add the shades  
and variations of relations between people, production, ideology  
and consumption to this (missing) official history? What did the 
categories “closed” and “open” mean then and what are they today? 
Did the “legacy of a closed city” leave its mark on modern Dnipro? 
These issues were explored during a three-day event that included  
a documentary exhibition, laboratory and public program developed  
in collaboration with historians and museum workers.  
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ВСТУП ДО
ЗАКРИТОГО МІСТА1 

Тетяна Портнова

Бажання зберігати таємниці, особливо військові, пов’язані  
зі стратегічним виробництвом, — це практика багатьох країн.  
Не випадково в СРСР існували цілі регіони та міста, доступ до яких 
різним категоріям населення був закритий. 

На вершині закритості були так звані ЗАТО — закриті 
адміністративно-територіальні одиниці, створені спеціально 
для надсекретних військових розробок. Вони не позначалися на 
жодній мапі, не мали класичної назви, а були сховані за цифрами, 
як-от батьківщина атомної бомби Арзамас-16. Наступна група — 
абсолютно закриті міста. Зазвичай тут розташовувалися військові 
бази або містилися військові виробництва, потрапити туди могли 
лише мешканці міста, яким було дозволено там жити. На території 
України найпоширенішими були дві групи міст: закриті, відвідувати які 
радянські громадяни могли тільки за наявності спеціального дозволу 
та перепустки (таким містом до 1984 року був Севастополь), та умовно 
закриті — повністю або частково закриті для іноземних громадян. 

Умовно закрите місто — найкоректніший термін для 
радянського Дніпропетровська. Такий статус в УРСР мали 11 
міст, серед яких Умань і Жовті Води. Зараз можна знайти багато 
цікавих історій про те, як у радянський час хасиди зі США та Ізраїлю 
намагалися нелегально в’їхати до закритої Умані та як їх ловили  
й відправляли назад на батьківщину. 

У середині 1950-х років Дніпропетровськ був великим 
містом із півмільйонним населенням, і в цей уже розвинений міський 
організм було вбудоване секретне підприємство. Завдяки діяльності 
Південмашу (Південного машинобудівного заводу) та КБ «Південне» 
він став одним із головних у СРСР центрів проектування, 
 

1 Конспект виступу в межах публічної програми 17 червня 2017. 
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виробництва та випробування ракетно-космічних комплексів 
стратегічного призначення. Нині в масовій свідомості Південмаш 
передусім асоціюється з «мирним космосом», але від початку 
завод був задуманий як «фабрика страху», якщо використовувати 
термінологію часів холодної війни. Місце, де виробництво зброї 
масового знищення було поставлене на конвеєр. Тому завод, який 
спершу мав зашифровану назву «абонентська скринька 186», 
а потім дістав відоме нам ім’я Південмаш, був запланований як 
абсолютно режимне закрите підприємство. Його охороняли війська 
внутрішнього призначення, потрапити на територію можна було 
лише за пропуском, і навіть у 1970–1980-х з’являтися біля заводу  
з фотоапаратом було небажано. 

Сучасних істориків дедалі більше цікавить, як існування 
великих секретних об’єктів впливає на міське життя, життя конкретних 
людей. По-перше, і це стосувалося всіх міст зі стратегічним 
виробництвом, була заборона на будь-які згадки про підприємство  
у ЗМІ. Згідно з офіційною версією Дніпропетровськ залишався містом 
чавуну і сталі, а Південмаш випускав трактори. Тому ми спостерігаємо 
таку ментальну дихотомію: усі мешканці міста знали, чим були ці 
«трактори вертикального злету», натомість на офіційному рівні 
згадувати про них було не можна. Був навіть анекдот про голову 
колгоспу, який домовляється з робітниками заводу про купівлю 
трактора, обіцяє заплатити, скільки скажуть, але ставить єдину умову: 
щоб виносили нерозібраним. І коли його питають, чому так, відповідає: 
«Та вже втретє домовляємось, а як додому привезу й складу, то не 
трактор, а ракета виходить». Про прикрі ситуації (вибух, загибель 
на виробництві) у пресі також не повідомляли, але мешканці міста 
все знали. У 1970-х роках на Південмаші працювало до 50 тис. 
осіб. Тобто практично кожен мешканець Дніпропетровська або 
сам працював на заводі, або мав там родичів чи знайомих. Як стає 
зрозуміло з розмов із колишніми працівниками Південмашу, одним 
із головних маркерів закритості для них було відчуття причетності до 
секретного виробництва. Кожен, хто влаштовувався працювати на 
завод, давав обов’язкову розписку про нерозголошення. 

Інший дуже важливий вимір закритості міста — заборона 
на в’їзд для іноземців. Імовірно, вона не була абсолютною, бо в 
архівах можна натрапити на згадки про закордонні делегації. Але 
їхнє пересування містом було обмежене визначеними маршрутами, 
а вікна автобуса були зашторені, тобто вони хоч і потрапляли 
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сюди, але нічого не могли побачити. Тому важливим спогадом про 
тогочасний Дніпропетровськ може бути історія про те, як я вперше 
побачив іноземця. Найчастіше такі зустрічі відбувалися поза 
межами міста. Наприклад, під час поїздок до Москви, Києва, Одеси 
або Львова. З 1959-го до Дніпропетровська не могли приїздити 
колишні його уродженці, які стали іноземними громадянами, а також 
родичі мешканців міста з-за кордону. У партійних документах 1971 
року мені трапився цікавий епізод, коли людину виключили з лав 
Комуністичної партії через те, що вона намагалася провезти в таксі 
свого родича-американця із Запоріжжя до Дніпропетровська.  

У роботах істориків співіснують і серйозно конфліктують 
між собою два образи закритості міста в його повсякденному житті. 
Перший, компліментарний образ Дніпропетровська ми спостерігаємо 
в книжках, які пишуться тут, у Дніпрі, адже історію закритого 
Дніпропетровська й історію Південмашу творять переважно люди, 
пов’язані із заводом. Тому для них розповідь обертається навколо 
двох базових цінностей: технічного прогресу й міжнародного 
престижу. За такого підходу зовнішні обмеження, з якими могли 
стикатися містяни, зображуються або як привілей (місто було 
закритим, бо ми робили стратегічно важливі речі), або як незначні 
обмеження, що якісно не впливали на повсякденне життя. 

Останнім часом, особливо в англомовній історіографії, 
намітився інший образ міської закритості. В його основі лежить 
відома дихотомія закритих і відкритих суспільств, актуалізована 
в часи холодної війни у працях Ханни Арендт і Карла Поппера, що 
протиставляли західні суспільства з вільним обігом інформації та 
суспільства авторитарних держав, до яких зараховували й Радянський 
Союз. Американський історик родом із Дніпропетровська Сергій 
Жук висунув привабливу, але досить провокативну ідею про те, що 
радянське суспільство було закритим і відповідно закриті міста були 
своєрідною квінтесенцією всього радянського з особливо жорстким 
ідеологічним контролем. Сергія Жука цікавила історія споживання 
західних інтелектуальних продуктів у закритому Дніпропетровську:  
чи мала місцева молодь такий самий доступ до культурного 
споживання, як, скажімо, молодь Києва чи Москви? На думку автора, 
не мала, і мешканці страждали від цих інтелектуальних обмежень.  

Після таких досліджень історики стали звертати більшу 
увагу на людей і групи, які могли страждати в закритих містах. На 
сьогодні серед них виокремлюють три важливі категорії: прозахідно 
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орієнтовану молодь, люди творчих професій, які теж часто згадують 
про атмосферу інтелектуальної задухи, й етнічні громади, передусім 
євреї та німці. В умовах обмежених контактів з іноземцями жодна 
діаспора повноцінно не розвиватиметься. Можна згадати й про 
неписану заборону приймати євреїв на фізико-технічний факультет, 
яка діяла до 1991 року. 

Тому потрібно звертати увагу на амбівалентність, що 
схована в самій категорії закритого міста. Про закритість міста 
можна розповідати по-різному: дуже захоплено, наголошуючи 
на позитивних аспектах, і дуже критично, як це роблять зовнішні 
спостерігачі. Наша мета — показати складність та особистісний вимір 
досвіду життя в умовно закритому місті. 
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INTRODUCTION TO 
A CLOSED CITY1

Tetiana Portnova

Many countries want to keep secrets, especially concerning their 
strategic military production. Not surprisingly, the USSR had whole cities and 
regions that were restricted to different categories of the population. 

At the highest level of secrecy where so-called ZATO—closed 
administrative-territorial formations—established specially for top secret 
military research. They weren’t marked on any maps, they didn’t have 
conventional names, and instead were hidden behind numbers, like 
the birthplace of the atomic bomb—Arzamas-16. These cities had fully 
autonomous infrastructure, the population was specially selected, and residents 
didn’t leave these places for years, and then only if they had special permission. 
The next group are the absolutely closed cities. These were often locations of 
military bases or military production facilities, and only residents permitted 
to live there were granted access. Two groups of cities were most common in 
Ukraine: closed—which Soviet citizens could visit only with special permission 
and a pass (Sevastopol was such a city until 1984), and conditionally closed—
partially or fully closed to foreigners. 

A conditionally closed city is the most appropriate term for Soviet 
Dnipropetrovsk. There were 11 cities in the Ukrainian SSR with this status, 
including Uman and Zhovti Vody. Today you’ll find many interesting stories 
about how during Soviet times Hasidic Jews from the United States and  
Israel would try to illegally enter closed Uman, and how they were caught  
and sent home.

In the mid-1950s, Dnipropetrovsk was a large city with a population 
of half a million, and a secret enterprise was built into this already developed 
urban organism. Thanks to Pivdenmash (Southern Machine-Building Plant) 

1 Lecture in the framework of public program, June 17, 2017.  
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and the Pivdenne Design Bureau, it became one of the main centres in the 
USSR for the design, production and testing of strategic military space 
complexes. Today in mass consciousness, Pivdenmash is primarily associated 
with the “peaceful cosmos,” but from the beginning the plant was built as a 
“fear factory,” borrowing from Cold War terminology. It was a place where the 
production of weapons of mass destruction was put on the assembly line. The 
plant, which first had the code name “PO Box 186,” and then given the famous 
name Pivdenmash, was planned as a closed secret enterprise. It was guarded by 
internal troops, you could only enter with a pass, and even in the 1970-80s it 
was best not to be near the plant with a camera.  

Modern historians are increasingly interested in how the existence 
of large secret facilities influences urban life, the lives of specific people. 
First, and this applies to all cities with secret production, there was a ban on 
any mention of the enterprise in the media. Officially, Dnipropetrovsk was 
a city of cast iron and steel, and Pivdenmash made tractors. We see a kind 
of mental dichotomy: all the residents of the city knew what these “vertical 
launch tractors” were, but on the official level they couldn’t be mentioned. 
There was even a joke about a manager of a collective farm who agrees 
with the plant workers to buy a tractor, promises to pay any price they say, 
but under one condition: that they deliver it in parts. When asked why, he 
replies: “This is the third time we have made an agreement, but when I 
bring it home and put it together, I get a rocket instead of a tractor.” The 
press also didn’t report on accidents (explosions, fatalities at the plant), 
but the residents of the city knew everything. In the 1970s there were up to 
50,000 people working at Pivdenmash. That meant that every resident of 
Dnipropetrovsk either worked at the plant, or had relatives or friends working 
there. What is becoming clear from conversations with former Pivdenmash 
workers, one of the main markers of closedness was their sense of 
involvement in secret production. Everyone who worked at the plant signed a 
compulsory non-disclosure agreement.

Another very important dimension of the closed city was the ban on 
entry for foreigners. It was probably not absolute, because in the archives you 
will find references to foreign delegations. However, their movement in the city 
was restricted to a specified route, and the windows of the bus had curtains, 
so even though they came here, they couldn’t see anything. An important 
reminder of the Dnipropetrovsk of then is the story of when I saw my first 
foreigner. Most often these encounters took place outside the city; for example, 
on a trip to Moscow, Kyiv, Odesa or Lviv. Starting in 1959, people born in 
Dnipropetrovsk who became foreign citizens and residents’ relatives who were 
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living abroad were denied entry to the city. I found in party documents from 
1971 an interesting story about a person who was expelled from the ranks of 
the Communist party for trying to bring their American relative by taxi from 
Zaporizhzhia to Dnipropetrovsk.

In historians’ writings two very conflicting images of everyday 
life in the closed city coexist. The first—a complimentary image of 
Dnipropetrovsk—we find in books written here, in Dnipro, because the 
history of Dnipropetrovsk and the history of Pivdenmash is created primarily 
by people with a connection to the plant. For them the story revolves around 
two fundamental values: technological progress and international prestige. 
In this approach, the external constraints that the residents encountered are 
portrayed either as privileges (the city was closed because we were doing 
strategically important things), or minor constraints that didn’t affect the 
quality of everyday life. 

Recently, especially in English historiography, we’re seeing a different 
image of urban closedness. It is based on the well-known dichotomy of 
closed and open societies actualized during the Cold War in the writings of 
Hannah Arendt and Karl Popper: western societies with the free circulation of 
information as opposed to authoritarian societies, such as the Soviet Union. 
Serhiy Zhuk, an American historian from Dnipropetrovsk, put forward the rather 
provocative idea that Soviet society was closed and, accordingly, closed cities 
were the quintessence of Soviet strict ideological control. Zhuk was interested 
in the history of consumption of western intellectual products in closed 
Dnipropetrovsk: Did local youth have the same access to cultural consumption 
as say the youth in Kyiv or Moscow? The author believes they didn’t, and that 
the local population suffered from these intellectual restrictions.

After these studies, historians began paying more attention to people 
and groups that could have suffered in closed cities. Today they distinguish 
three important categories among them: pro-western youth, people in 
creative professions who also often mention the atmosphere of intellectual 
suffocation, and ethnic groups, particularly Jews and Germans. No diaspora 
can develop fully in conditions of limited contact with foreigners. One can 
also mention the unwritten ban on admitting Jewish students to the physical-
technical faculty that existed until 1991.

Therefore, we need to draw attention to the ambivalence hidden in 
the category of a closed city. You can describe the closedness of the city in 
different ways: very enthusiastically, emphasizing the positive aspects, and 
very critically, as outside observers do. Our aim is to show the complexity and 
personal dimensions of life in a conditionally closed city.
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архіви | Досліджуючи згадану вище тему,  
ви не знайдете в архівах фонду з назвою «Дніпропетровськ — 
закрите місто». Якщо переглядати фотодокументи й кінохроніку 
про промисловий розвиток міста, помітно, що головним там 
був Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського: 
виробничі процеси на ньому та життя робітників задокументовані 
на тисячах кадрів. Оскільки була заборона на офіційні згадки 
про стратегічні підприємства міста, візуальні документи, що 
стосувалися діяльності Південного машинобудівного заводу, також 
проходили через фільтри фасаду закритого міста, і збереглося  
їх значно менше. 

Архіви партійних комітетів могли б розповісти більше, але 
мовчать. У Державному архіві Дніпропетровської області є 13 805 
одиниць зберігання парткому виробничого об’єднання «Південний 
машинобудівний завод», але дізнатися про це допоміг Центральний 
державний архів громадських об’єднань України, що в Києві. 
Натомість в обласному нам повідомили, що партійні архіви закриті. 

Архіви газет «Дніпропетровська правда»,  
«Дніпро вечірній» і «Зоря» тішать фактом свого існування, але 
не більше. Зміст десятків статей про виробничі успіхи й трудові 
досягнення працівників Південмашу, побут у новому житлі й культурний 
відпочинок є яскравим прикладом офіційно санкціонованого 
«авторитетного слова» в 1960–1980-ті, соціалістичного за формою  
і порожнього за змістом. 

1—Dnipropetrovsk, 1970 →
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archives | When researching the above topic, you won’t find in 
the archives a section named “Dnipropetrovsk—Closed City.”  
If you examine documentary photos and films about the city’s industrial 
development, it’s clear that the Petrovsky Metallurgical Plant was central to 
the city: there are thousands of images documenting production processes 
at the plant and the lives of its workers. The ban on official mention of the 
city’s strategic enterprises meant that all visual documents related to the 
Southern Machine-Building Plant were also filtered through the façade of  
a closed city, and thus far fewer of them remain.    

The party committee archives could say more, but they remain 
silent. We learned from the Central State Archives of Public Associations  
of Ukraine in Kyiv that the State Archives of Dnipropetrovsk Oblast 
contains 13,805 files on the party committee of the Southern Machine-
Building Plant Production Association. The oblast archives informed us that 
the party archives are closed. 

The existence of archives of the “Dnipropetrovsk Pravda”, 
“Evening Dnipro” and “Zorya” newspapers is exciting, but nothing more. 
Dozens of articles on the production achievements of the Pivdenmash 
workers, life in new housing and cultural activities are a good example of 
the officially sanctioned “authoritative word” in the 1960s–80s: socialist  
in form, empty in content. 
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ракети | КБ «Південне», створене 1954 року на базі 
конструкторського відділу Південного машинобудівного заводу, 
зробило значний внесок у науково-технічний потенціал міста  
і розвиток ракетно-космічних досліджень. Архівуючи життя закритого 
міста за допомогою предметів міського побуту, ми спробували 
подивитися на виробництво ракет крізь призму повсякдення.  
Як ракета може бути частиною повсякденного життя? Наприклад,  
у дворах будинків на «космічних» дитячих майданчиках. У просторі 
виставки ми навмисне не показували й не імітували складні конструкції, 
створені Південмашем і КБ «Південне». Не копіювали ракетний парк, 
де ракети є виставковими експонатами. Стратегічне призначення 
ключових підприємств визначило статус закритого міста й сформувало 
нові практики життя в ньому. Тому ми спробували відшукати «ракети» 
в історіях його мешканців. 

Поряд із конструкціями, створеними Даною Косміною та Ігорем 
Соколовим (група архітекторів і художників «Пилорама»), можна 
було послухати чотири інтерв’ю про досвід життя в закритому місті. 
Коли архіви мовчать, особливо важливими стають усні свідчення та 
спогади. Вони менше скажуть фактів чи опишуть хронологію подій, але 
розкриють значення цих явищ у житті кожної людини. 

1

1, 2—exhibition view
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rockets | The Southern Design Bureau (known as Pivdenne), 
established in 1954 at the Southern Machine-Building Plant, made  
a major contribution to the city’s scientific and technological potential 
and the development of rockets and space exploration. In archiving 
the life of a closed city using urban objects, we tried to look at the 
production of rockets through the prism of everyday life. How can 
a rocket be part of everyday life?  For instance, the space-themed 
playgrounds in building courtyards. We deliberately did not display 
or try to mimic the complex designs developed by Pivdenmash 
and Pivdenne. We did not copy the rocket park where rockets 
are displayed. The strategic importance of these key enterprises 
determined the status of the city as closed and formed new practices 
of life inside it. For that reason, we tried to find the “rockets” in the 
stories of its inhabitants. 

Alongside designs made by Dana Kosmina and Ihor Sokolov 
(Pylorama collective of artists and architects), one could listen to four 
interviews about life in the closed city. When archives are silent, oral 
histories become extremely important. They may include fewer facts  
or chronology of events, but they reveal the meaning of these 
phenomena in the lives of every person.

1

2
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Володимир Платонов, 
редактор і письменник

Самое главное — был введен колоссальнейший режим.  
Во-первых, армия начала охранять завод. Это как на погранзаставе: 
ряды колючей проволоки, полоса, по которой нельзя ходить, и так далее. 
Естественно, целая компания солдатиков, которые охраняли этот завод. 
Все цеха были режимными. Если сказать честно, мы спокойно к этому 
относились. [...] Были все под колпаком, конечно. Понимаете, какие 
завод делал ракеты: наземного базирования, шахтного базирования, 
мобильного базирования, то есть ставили ракету на поезд, и с вагона 
стреляла эта ракета... Американцы и весь мир никогда не думали, что 
это будет межконтинентальная дальность, на самом деле потом узнали. 
Потом у нас делали поезда целые, БЖРК (боевой железнодорожный 
ракетный комплекс) — это Павлоград наш, там уже ставили ракеты 
твердотопливные. И они бегали как обычные поезда по стране. А на 
самом деле имели в вагонах ракеты. [...] Сам Южмаш — это третья часть 
города. Сколько построено было благодаря Южмашу, благодаря тому, что 
делали ракеты. Именно благодаря этому строили стадионы, плавательные 
бассейны, базы отдыха, санатории. У нас везде были свои базы отдыха:  
и в Ялте, и в Ореанде, и в Евпатории, и в Трускавце, и в Самаре. 

Валерій Семененко, 
заступник голови ГО «Українці Москви»

Пропрацював я кілька років там. З 1962-го, пам’ятаю, до 1964-го. 
Для нас, звичайно, найбільшим таким досягненням було їздити до Москви 
у відрядження. І я їздив, бо перспективний сектор і в мене були деякі 
розробки, нібито новаторські. А в цей час якось випадково познайомився 
з хлопцями в Дніпрі, які розмовляли українською мовою. А я сам говорив 
російською на заводі, але в душі все одно був за те, щоб перейти на 
українську. І в нас утворилася ціла компанія, дійшло до того, що навіть, 
пам’ятаю, якусь анкету написав українською мовою у відділі кадрів. Мене 
змушували переписати, а я відмовлявся, і там теж великий гуркіт був. І 
з цього якраз почалося… Потрапили під ковпак КГБ ми. От. Мене почали 
питати. Кажуть: «От у нас знімки в американських журналах наших цехів». 
Я їм: «У вас претензії до мене?». — «Ні». І я продовжував працювати, 
ніхто мене в цьому напрямі не пресував, але закінчилося тим, що мене 
за скороченням штату із заводу випровадили. Звичайно, там скандал 

1

2



[ 43 ]

люди і ракети |
 people and rockets

був, бо їх попередили, щоб мене не чіпали. А чому? Тоді якраз Шелест 
був, така легка «відлига», спроба якоїсь позірної українізації. Тому мене 
вирішили не чіпати, оскільки я наша радянська людина, яка трошки, може, 
заблукала, кудись не туди… Та все-таки я пішов, але пішов не на вулицю, 
мене відразу ж в університет забрали. І я влаштувався й працював там, 
із підвищенням навіть перейшов. Міг би якраз на цьому шляху добру 
кар’єру зробити, але оця моя українськість кинула мене на зовсім інший 
шлях. [...] Поїхав в аспірантуру у найкращий інститут Радянського  
Союзу — Московський фізико-технічний. І теж попервах відчув порівняно 
з Дніпром просто вітер свободи. Потім, звичайно, зрозумів, що то ніякий 
не вітер свободи. [...] Те, що місто було закрите, ми знали. Але, чесно 
кажучи, не надавали цьому абсолютно ніякого значення. Бо закритість, 
можливо, була десь вище, а для людей вона жодного значення не мала. 
Постачання було таке, як і всюди. Ніде нічого не було, перебої з товарами, 
дефіцит. Це все абсолютно було.

Олена Годенко-Наконечна, 
мистецтвознавиця

По-перше, хочу сказати, що, коли я була школяркою, 
старшокласницею, а це початок 1970-х років, мій старший брат навчався  
в Запоріжжі в автодорожньому інституті. І я до нього в інститут якось 
приїжджала, напевне, там була дискотека чи вечірка. Ми вважали 
Запоріжжя абсолютно іншим містом, ніж Дніпро. Чому? Тому що воно 
було відкритим містом. [...] Інформація всюди була обмежена, але в нас 
ще більше обмежена, бо до нас ніхто не заїжджав. Щоб якийсь іноземний 
художник доїхав — ні. Можливо, я не знаю, у Запоріжжя хтось доїхав у 
80-ті роки. Теж навряд чи. Музика — так. Образотворче — 
не знаю. Ми варилися у власному соку, як то кажуть. Але художники 
самотужки вчилися. [...] У Києві, скажу вам, 70-ті — це теж жахливе 
десятиліття. Ми студенти, і нам якісь політінформації читали, «Малую 
землю» Брежнєва, оці всі предмети, науковий комунізм, політекономію. 
Брежнєвський застій — це якраз був розквіт того всього. І це в ті часи, 
коли ми цікавилися речами, які не ворожі. Скажімо, «Історія запорозьких 
козаків» Яворницького. Законом вона не заборонена, але негласно її не 
можна читати, тому що про буржуазний націоналізм. Запам’яталося, що 
ми, студенти, проходимо практику в музеї художньому й хтось сказав 
нам, що там у бібліотеці є Яворницький. А ми з Дніпра, нам цікаво, бо 
книжку цю ніде не можемо знайти. І прийшли в той фонд бібліотечний: 
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«Ми можемо, значить, почитати?». А нам бібліотекар каже: «Дівчата й 
хлопці, йдіть звідси і не питайте, бо ви не будете студентами, а ми не 
працюватимемо тут». Отаке було, розумієте. І це просто Яворницький. [...] 
У Дніпрі це була, знаєте, всередині країни, але якась провінція культурна, 
таке було відчуття. Я чула, що ще до революції, коли сюди приїжджала 
виставка пересувна, були виставки, з яких були продажі, але майже нічого 
не продавалося. Настільки важко. Якщо у Львові інша ситуація, інша 
традиція, інше населення, яке звикло до того, що то культурний продукт  
і його можна в себе вдома мати, то тут ні. Можливо, це навіть  
ще з тих часів.

Галина Шевцова, 
вільна кураторка

Целое поколение семидесятников собиралось  
в каждой семье, и все без разбора — есть маленькие дети, нет — 
пристраивали детей и ехали в Запорожье. Ехали на эти дни архитектурного, 
дизайнерского американского фестиваля, был такой. Представляли 
архитектуру Америки — кондоминиумы, о которых здесь никто никогда 
не слышал. В Запорожье были очень большие давки, такое у меня 
впечатление по рассказам родительским, что как селедки там стояли, 
как на параде, давились, чтобы увидеть. Что? Увидеть даже неизвестно 
что, а ощутить именно дух свободы. Каждый посетитель этой выставки 
каким-то образом умудрился получить оранжевый журнальчик, который 
хранился как святыня у нас. Он служил таким символом свободы, 
недоступности, чего-то нереального, неземного, как вот про Марс журнал. 
И он служил этим символом для нас как раз до того момента, когда всё 
стало возможным. Когда город постепенно стал открытым и люди стали 
более открытыми, я имею в виду просто выездными, то этот журнал 
перестал иметь такой большой смысл, глобальный. [...] Существовала 
система пропусков и система — мы всегда слышали такой термин — 
«забить пропуска», «пропуск забили», «забитый пропуск». Вот такое 
словосочетание. Ты всегда просто должен иметь такой стержень, что если 
твоя мама не пришла домой на ночь, то это не значит, что ты побежишь 
сейчас в милицию или что ты сейчас начнешь трястись, расстраиваться и не 
заснешь. Если она не пришла, опять ты не идешь в милицию жаловаться, 
что исчез человек, ты держишься за свой стержень и продолжаешь до тех 
пор, пока твой родитель не придет с работы. Ты можешь у него спросить, 
это же не запрещается, что там было. И услышишь: «Забили пропуск». 
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Volodymyr Platonov, 
editor and writer

Most significantly, a colossal security regime was put in place. Firstly, 
the army began guarding the plant. It was like a border crossing checkpoint: 
rows of barbed wire, a strip that you couldn’t walk along, etc. Naturally, a 
whole company of soldiers guarded the plant. All the workshops were off-
limits. To be honest, we had no issue with it. […] Everyone was closely 
watched, of course. Understand, the plant made different missiles: surface-
launched, silo-launched, mobile deployment, where they put the rocket on 
a train and launched it from the railway wagon… The Americans and the 
whole world never thought they would be intercontinental range, but learned 
they were later. That’s why we made whole trains, railroad-based missile 
systems, at Pavlohrad, there they loaded solid-fuelled missiles. And they 
crisscrossed across the country like regular trains, except there were missiles 
in the wagons. […] Yuzhmash itself occupied a third of the city. So much was 
built thanks to Yuzhmash, because they made rockets. They built stadiums, 
swimming pools, recreation centres, sanatoriums. We always had our own 
recreation centres—in Yalta, Oreanda, Yevpatoria, Truskavets, Samara. 

Valeriy Semenenko, 
deputy head of the NGO “Ukrainians of Moscow”

I worked there for several years—from 1962 to 1964. The best thing 
for us, of course, was going to Moscow on business. I took those trips because 
it was a promising sector and I had several apparently innovative designs.  
At the time I randomly met some boys in Dnipro who spoke Ukrainian. I myself 
spoke Russian at the plant, but in my heart I wanted to switch to Ukrainian.  
A whole group of us formed, and I even remember that I filled out a form for 
the personnel department in Ukrainian. They tried to force me to rewrite it, 
but I refused, and there was a big fuss over it. And that’s how it all began… 
We fell under the microscope of the KGB. They began questioning me. They’d 
say: “We have photos of our workshops from American magazines.” I replied: 
“Do you have issues with me?” “No.” And I continued to work, nobody pressed 
me on this matter, but it ended with me being made redundant and kicked out 
of the plant. Naturally, there was a scandal, because they had been warned 
not to touch me. Why? Shelest was then [head of the Communist Party of 
Ukraine] and there was a light “thaw,” a kind of attempt at Ukrainization. 
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So they decided not to touch me because I was a Soviet man, just perhaps a 
little lost… Ultimately, I left, but I wasn’t out on the street—they immediately 
hired me at the university. I worked there, and was even promoted when I 
started. I could have built a good career, but the Ukrainian in me threw me 
on a completely different course. […] I went to do a postgraduate degree at 
the best institute in the Soviet Union—the Moscow Institute of Physics and 
Technology. At first, I felt a wind of freedom compared with Dnipro. Later, 
of course, I understood it was no wind of freedom. […] We knew that the 
city was closed, but, honestly, it didn’t mean anything to us. The closedness 
was, perhaps, somewhere higher, but to the people it had no importance. 
Supply was the same as everywhere. There was nothing anywhere, there were 
shortages, disruptions in the delivery of goods. We had all that too. 

Olena Hodenko-Nakonechna, 
art critic

First of all, I want to say that when I was a schoolgirl, in high 
school, in the early 1970s, my older brother studied at the Zaporizhzhia 
Road Transport Institute. I visited him once at the institute, there must have 
been a disco or party. We considered Zaporizhzhia a completely different 
city than Dnipro. Why? Because it was an open city. […] Information was 
limited everywhere, but even more so in our city, because nobody visited us. 
For some foreign artist to come—no way. Maybe, I don’t know, someone 
came to Zaporizhzhia in the 1980s, but it’s unlikely. Music—yes. The visual 
arts—I don’t know. We stewed in our own juices, as they say. But artists 
learned on their own. […] I’ll tell you, the 70s were also a horrible decade in 
Kyiv. As students we were taught political information, like Brezhnev’s The 
“Small Land.” We studied all those subjects—scientific communism, political 
economy. It was the era of stagnation under Brezhnev—the heyday of all 
this. And those were times when we were interested in things that weren’t 
hostile. For example, Yavornytsky’s “History of the Zaporizhzhian Cossacks”. 
It wasn’t prohibited by law, but you couldn’t read it openly because it was 
about bourgeois nationalism. I remember we were doing practical training at 
the art museum and someone told us the library had Yavornytsky. Being from 
Dnipro, we were interested because we couldn’t find that book anywhere. So 
we went to the library and asked: “Does this mean we can read it?” And the 
librarian replied: “Boys and girls, go away and don’t ask, because you won’t be 
students, and we won’t work here.” That’s how it was, understand? And this 

3



[ 47 ]

люди і ракети |
 people and rockets

was only Yavornytsky’s book. […] Dnipro was in the middle of the country, 
but culturally it felt provincial. I heard that before the revolution, traveling 
exhibitions would come here, there were shows with items for sale, but almost 
nothing sold. It was very difficult. The situation in Lviv was different, there was 
a different tradition, a different population that was accustomed to having a 
cultural product at home—but not here. Perhaps the current situation is still a 
carryover from those times. 

Halyna Shevtsova, 
independent curator

In the seventies, a whole generation of parents would leave their 
small kids with someone and go to Zaporizhzhia on the days of the American 
architecture and design festival. Yes, there was such a thing. They presented 
the architecture of America—condominiums that nobody here had ever heard 
of. I got the impression from my parents’ stories that there were huge crowds 
in Zaporizhzhia, that everyone was packed like sardines, like at a parade, 
pushing to see. They didn’t even know what, but to feel the spirit of freedom. 
Every visitor to that exhibition somehow managed to get hold of a small 
orange magazine that we kept almost as a shrine. It was a kind of symbol  
of freedom, inaccessibility, something unreal, unearthly, like a magazine 
about Mars. And it served as this symbol up until the moment when everything 
became possible. Once the city gradually became open and people became 
more open, I mean physically could leave, that magazine ceased to have such 
global meaning. […] There was a system of passes, and we constantly heard 
the phrases “your pass is blocked,” “blocked pass.” You always needed the 
resolve that if your mother doesn’t come home at night, it doesn’t mean you 
run to the police or that you start shaking, get all upset and stay awake.  
If she doesn’t come home again, you don’t go to the police complaining that  
she is missing. You hold your own until your parent comes back from work. 
You can ask what happened—it’s not forbidden—but all they’ll say is “my pass 
was blocked.”
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лабораторія | Робота пам’яті — це рух, процес, тому, 
відкрившись, наша лабораторія працювала і розвивалася впродовж 
трьох днів. Ми запрошували відвідувачів записати свою історію, 
поділитися фотографіями із сімейних альбомів для цифрового 
архіву проекту та особистими речами, а колеги з Дніпропетровського 
національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького показали,  
як скласти паспорт музейного предмета. Так, на третій день 
експозиція доповнилася експонатами з музейних колекцій і домашніх 
архівів, а чотири музеї Дніпра долучилися з дослідницькими 
коментарями про життя в закритому місті до публічної програми.

laboratory | Memory is a movement, a process, and thus our 
laboratory developed over the course of three days. We invited visitors  
to record their stories, share family photos for the project’s digital 
archives, as well as personal items. Our colleagues from the Dmytro 
Yavornytsky National Historical Museum of Dnipropetrovsk showed 
us how to catalogue a museum object. Thus, the exhibition was 
supplemented on the third day with items from museum collections and 
private archives, and four museums in Dnipro joined the public program 
and provided research commentary about life in the closed city.  

←1—laboratory
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Михайло Прудніков, 
Технічний музей «Машини часу»

Уперше про те, що Південмаш до свого перепрофілювання 
випускав вантажівки, я дізнався в 1984 році, коли прийшов із 
батьком до Льодового палацу й побачив у закутку два непримітні 
стенди про історію становлення заводу. Ці самі стенди сьогодні 
розміщені в Національному центрі аерокосмічної освіти молоді. 
Дніпропетровський автомобільний завод відомий першою 
дослідною вантажівкою ДАЗ-150 «Українець» та автомобілем-
амфібією ДАЗ-485. У 1951-му підприємство перепрофілювали 
на випуск ракетної техніки, а вже було розпочате виробництво 
передали іншим заводам. Наприклад, Львівському заводу 
автонавантажувачів — виробництво автонавантажувача моделі 
4000, конструкцію якого розробили 1948 року на ДАЗ. 

Олена Панова, 
Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д.І. Яворницького

До 1971 року Південмаш випускав трактори разом із 
Мінським тракторним заводом. Першим власне дніпропетровським 
трактором можна вважати ЮМЗ-6, створений на базі МТЗ-5, який 
випускали на заводі з 1958-го. Його визнали найкращою машиною 
1971 року й він отримав Державний знак якості СРСР. Цікаво, 
що торгову назву «Білорусь» Південмаш використовував і після 
початку випуску власної продукції, щоб не світити широкому 
загалові свою назву, адже його основне виробництво було 
засекреченим. 

Ольга Усенко, 
Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д.І. Яворницького

Моя бабуся Любов Вікторівна Усенко познайомилася  
з Південмашем ще 1946 року, коли її, студентку першого курсу, 
направили копати котлован для майбутнього автомобільного 



[ 51 ]

люди і ракети |
 people and rockets

заводу. Згодом вона працювала на Південмаші цеховим лікарем. 
Серед цікавих предметів побуту, які випускало підприємство, бачимо 
музичну скриньку з характерним логотипом «ЮМ». Вона була придбана 
на початку 1970-х за 20 рублів. Пам’ятаю, в дитинстві бачила таку 
саму, коли приходила з мамою в гості до її подруги. А я виросла на 
Луганщині. У різних скриньках різні мелодії. У цій мелодія «Пісні про 
Дніпро», присвячена форсуванню Дніпра, і ця сама звучить у нас 
у Діорамі. Історії родин і великих підприємств у певних площинах 
перетинаються, завдяки чому краще розумієш своє місто. Це 
локальний патріотизм у хорошому сенсі. 

Олена Нелюб, 
Дніпропетровський національний 
історичний музей ім. Д.І. Яворницького

Ці предмети передала моя колега Людмила Іванівна Бондаренко, 
яка підлітком на початку 1960-х переїхала з родиною із Риги, 
«найзахіднішого» міста СРСР, до закритого Дніпропетровська. 
Збереглися журнали мод, якісь були куплені в Ризі, інші виписували 
вже в Дніпропетровську. Ще один унікальний експонат — альбом 
із викрійками одягу, які збирала мама Людмили Іванівни. А ось 
оксамитова сукня, що мандрувала разом зі своїми власницями 
й кілька разів змінила фасон. Ця сукня з Німеччини, вперше її 
перешили в Ризі, а потім ще раз у Дніпропетровську: додали широкі 
плечі, манжети, вкоротили. Але вона завжди була «на вихід». 

Ігор Труш, 
Дніпропетровський художній музей

Дніпропетровський художній музей не раз опинявся  
в ситуації закритості й відчував на собі маргінальну роль культури 
в індустріальному місті. Катеринославську міську картинну галерею 
було відкрито в 1914-му з ініціативи членів художньої комісії 
Катеринославського наукового товариства. Того самого року 
приміщення галереї довелося звільнити, бо почалася війна й місто 
приймало поранених. Музей відкрили на початку 1920-х у будинку 
Хрінникова, нині готель «Україна». Тодішній директор Аркадій 
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Мейстер звертався «нагору» з проханням розширити колекцію, на 
що отримав відписку: «Пролетарському Катеринославу не потрібне 
буржуазне мистецтво». Тоді музей одним із перших відкрив відділ 
пролетарського мистецтва, але проблеми з поповненням фондів 
повторювалися. Наприклад, уже наприкінці 1980-х керівництво 
нашого музею поїхало до Москви й домовилося з вдовою Вадима 
Сідура, визначного скульптора родом із Дніпропетровська, про 
придбання його роботи. Другу скульптуру вона була готова 
подарувати. Але, узгоджуючи це на республіканському рівні, ми 
дістали приблизно таку відповідь: «Сідур — це добре, але краще 
придбати його скульптуру для музею в Києві». 

Яна Тимошенко, 
Меморіальний будинок-музей 
академіка Д.І. Яворницького

Закрите місто як поняття не існує окремо від людей,  
тому важливо розуміти, як формувалося закрите суспільство.  
До втручання Російської імперії територія нинішнього Дніпра була 
заселеним козацьким краєм. Заслуга козацтва в тому, що це було 
інше ментальне суспільство, про що писав Дмитро Яворницький. 
Коли в 1780-х роках Катерина II почала будівництво Катеринослава, 
це вже був абсолютно контрольований процес створення міста. 
Із розвитком гірничорудної промисловості завдяки Олександру 
Полю Катеринослав швидко перетворився на один із найбільших 
промислових центрів: на початку 1880-х його населення становило  
40 тис. осіб, а за 10 років зросло до 150 тис. Яке місто  
побачив професор Дмитро Яворницький, що в 1902-му приїхав 
із Москви до Катеринослава? У перші роки свого життя тут він 
дивувався відсутності культурного життя, про що можемо  
прочитати в його листах. Для гуманітарного середовища 
Катеринослав був лише тимчасовою базою для роботи  
та життя, таким він лишався і надалі.

1, 2—laboratory and public program →
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ЛАБОРАТОРНА 
РОБОТА

Цікаво починати проект, у якому є багато невідомих, 
коли якесь питання чіпляє, але готових відповідей на нього 
немає. У вересні 2016-го ми блукали залами Дніпропетровського 
національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького й шукали 
точки перетину з нашим інтересом до культури пам’яті та культури 
участі. Що фіксують музеї? Як представлена колекція і логіка 
експозиції корелюються з лінією історичної політики держави1?  
Чиї голоси репрезентує музей і для яких спільнот працює?  
Які можливості для взаємодії створює? 

Найочевиднішим видавався такий план дій: обрати тему, 
знайти сліпі плями в експозиції, запросити художників реалізувати 
мистецькі інтервенції і, якщо пощастить, попрацювати з колекціями 
та відвідувачами. По-новому контекстуалізувати експонати, додати 
можливостей для інтерпретації — звучить чудово, але для кого 
був би цей проект? Говорити про музей як простір для діалогу та 
учасницький підхід не можна, залишаючи поза діалогом власне музей 
та його працівників. Тому нашим першим завданням були побудова 
партнерств і пошук спільної ідеї для проекту. 

У січні 2017-го ми повернулися в музей і, розмовляючи  
з його працівниками, збагнули, яким важливим є Міжнародний день 
музеїв, а точніше ніч, коли біля входу до закладу стоїть черга охочих 
взяти участь у його інтерактивних програмах. І тему Міжнародна рада 
музеїв ІСОM запропонувала актуальну: «Музеї і суперечлива історія: 
розповідаючи про замовчуване». Але водночас ми зрозуміли, що 
багато ще не знаємо про специфіку музейної роботи, тому вирішили 
почати із семінару, який передбачатиме глибше ознайомлення 
та мозковий штурм і на якому будуть ментори, що ставитимуть 
запитання й помічатимуть цінне в дискусіях. Запросили до співпраці  

1 Тут варто говорити і про радянський спадок, і про нинішні рекомендації та стендові 
виставки від Українського інституту національної пам’яті.
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Анастасію Чередниченко і Владислава Піоро (Український центр 
розвитку музейної справи), які розробили програму семінару на 
основі практичного досвіду музейних проектів, що були реалізовані 
в Україні й використовували нові форми комунікації та взаємодії 
з відвідувачами2. Одна з найважливіших тез наших менторів 
стосувалася відповідальності музеїв, які крізь призму колекцій мають 
говорити на актуальні теми й бути медіаторами між колекцією  
та аудиторією, між минулим, сьогоденням і майбутнім. Під час одного 
з обговорень згадали про закрите місто. Харків’янка Тетяна Пилипчук, 
одна з тренерок, зацікавилася й стала розпитувати про той період  
в історії Дніпра, і ця зачіпка перетворилася на ідею проекту. 
Практично кожен мав що розповісти про закрите місто, і, що 
важливо, крім власного досвіду учасників семінару тема знайшла 
відгук і в аналізі колекцій музеїв. Виявилося, що розмова про явище 
закритості актуальна і для історичного музею, і для художнього,  
і для музею техніки. І актуальна не лише в контексті минулого, а й із 
погляду спадку закритого міста й того, якими нині є мешканці Дніпра. 

У підсумку дводенного семінару назбиралося ідей не на один 
проект і не на один рік роботи. Але, враховуючи стислі терміни нашої 
програми і завантаженість музеїв, пов’язану з підготовкою до Ночі 
музеїв, ми вирішили почати з малого. Так виникла ідея відкритої 
лабораторії як апробації можливих методів роботи з темою,  
як можливості в публічному просторі говорити з дніпрянами про 
закрите місто й включити їхні досвіди до експозиції, як спроби 
протестувати фокуси, що їх знайшли для себе музеї, і подивитися,  
чи знайде це відгук в аудиторії. 

Основний акцент вирішили зробити на особистих історіях 
мешканців міста та створенні умов для взаємодії з відвідувачами. 
По-перше, ми побачили, що досі важко дістати доступ до партійних 
архівів і вони не розкриють складності та особистісного досвіду 
життя в умовно закритому місті, про що нам радила говорити 
дослідниця теми Тетяна Портнова. А по-друге, у цьому проекті 
ми не прагнули бути експертами (ми не музейні працівники, не 
історики, та й лише одна з нас із Дніпра), не пропонували аудиторії 
готовий продукт, а наближалися до теми разом із відвідувачами й 

2 Дякуємо за поради і натхнення Тетяні Пилипчук (Харківський літературний музей), 
Ользі Шевченко (Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна), Зої Шинчук (Одеський 
муніципальний музей особистих колекцій ім. О. В. Блещунова) й Анні Петрикіній 
(Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс імені В. Г. Короленка).
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шукали спільно з ними питання, над якими можна буде працювати 
далі. Нотатки до експозиції, архівні фотографії, копії вирізок із 
газет, кінохроніка та окремі об’єкти обрамлювали аудіоінсталяцію 
і були вступом до лабораторної зони, орієнтованої на взаємодію. 
За кілька місяців до початку роботи відкритої лабораторії Марійка 
Семененко вже реалізувала «Кінець правди» в Москві, де одним 
із методів була усна історія, і це допомогло нам у Дніпрі. Ми 
планували зробити з десяток інтерв’ю, але зрозуміли, що їх запис 
та опрацювання — непростий і тривалий процес, після якого ще 
потрібні адаптація під виставковий формат та пошук способів 
експонування. Тому обмежилися чотирма 20-хвилинними уривками 
з інтерв’ю в експозиції, але пропонували відвідувачам взяти із 
собою транскрибовані записи. Спробували створити в лабораторії 
простір для взаємодії та пропонували відвідувачам принести свої 
об’єкти, відсканувати фото із сімейного альбому й записати власну 
історію. Відкрита лабораторія працювала лише три дні. Цього часу 
замало, щоб мешканці міста розкачалися, але в довготривалій 
перспективі й за умови налагодження каналів комунікації такі 
учасницькі інструменти є дієвими. Найбільшу кількість тимчасових 
експонатів принесли музейні працівники, причому здебільшого то 
були не предмети з фондів, а особисті речі їхніх колег, завдяки чому 
ми могли побачити за експонатами живі досвіди. А деякі предмети 
з фондів прибули для експонування на кілька годин у супроводі 
музейних працівників.  

Відкрита лабораторія працювала в галерейному просторі 
на Гусенка, 17, де до весни 2017 року був арт-центр «Я Галерея» 
в Дніпрі. Це дало нам змогу об’єднати різні аудиторії: постійних 
відвідувачів галереї і тих, кого зацікавила локальна історія, музейників 
і журналістів, студентів і викладачів. Для нас такий досвід важливий 
і з погляду співпраці між музеями та культурними ініціативами. 
Сподіваємося, що це тимчасове дискусійне поле знайде продовження 
в масштабнішому музейному проекті, адже саме в музеї тема спадку 
закритого міста може розкритися сповна. Працюючи з індивідуальними 
досвідами та історією повсякдення, важливо зберегти критичний 
погляд, тоді історія закритого Дніпропетровська стане хорошою 
оптикою для осмислення радянського періоду, можливо, навіть  
в історичному музеї, де немає постійної експозиції, присвяченої 
місту після 1945 року. У перспективі проект не лише про осмислення 
минулого, а й про вплив минулого на наші нинішні ідентичності.  
Це стимул придивитися, якими ми є і в якому місті живемо. 
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LABORATORY
WORK 

It’s interesting to start a project with many unknowns, when 
you grapple a question for which there are no ready answers. In spring 
2016 we wandered the halls of the Yavornytsky Dnipropetrovsk National 
History Museum looking for points of intersection with our interest in the 
culture of memory and the culture of participation. What do museums 
record? How do the collection and the logic behind its display correlate 
with the historical policy of the state?1 Whose voices does the museum 
represent and which groups does it work for? What opportunities for 
interaction does it create?

The following plan of action seemed most logical: choose  
a topic, find blind spots in the exhibition, invite artists to stage artistic 
interventions, and, if we’re lucky, work with collections and visitors. 
Re-contextualizing museum pieces and adding opportunities for 
interpretation sounds great, but who would the project be for? One can’t 
speak about the museum as a space for dialogue and a participatory 
approach if the museum and its workers are kept out of the dialogue. 
Therefore, our first objective was to build a partnership and find  
a common idea for the project. 

In January 2017 we returned to the museum, and in speaking 
with the workers realized the importance of International Museum 
Day, or rather night, when there are long queues of visitors eager to 
participate in the museum’s interactive programs. The topic proposed 
by the International Council of Museums (ICOM) was relevant: “Museums 
and contested histories: Saying the unspeakable in museums,” but we 
also understood that there was a lot we didn’t know about museum 
work. So we began with a seminar and brain storming session where 
mentors would ask questions and highlight the valuable parts of the 
discussion. We invited Anastasia Cherednychenko and Vladyslav Pioro 
from the Ukrainian Centre for Museum Development to put together  
 

1 It’s also worth mentioned the Soviet legacy, and the current recommendations and posters by 
the Ukrainian Institute of National Remembrance. 
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a seminar program, drawing from the practical experience of museum 
projects in Ukraine that used new forms of communication and interaction 
with visitors.2 One of the most important ideas raised by our mentors 
was the responsibility of museums to speak through the prism of their 
collections about current issues, and to be mediators between the 
collection and audience, between the past, present and future. During 
one of the discussions, someone mentioned the closed city. This piqued 
the interest of Kharkiv native Tetiana Pylypchuk, one of the trainers, who 
began asking questions about this period in the history of Dnipro. This 
then turned into the idea for the project. Nearly everyone had something 
to say about the closed city, and what was important is that the issue 
resonated not only with the participants of the seminar, but also in 
the analysis of museum collections. It turns out that the discussion of 
the phenomenon of closedness is also relevant to a history museum, 
art museum, technology museum, and not just in the context of the 
past, but also from the point of view of the legacy of the closed city 
on the current residents of Dnipro.   

After the two-day seminar we had enough ideas for projects to 
last us more than one year. But given the limited time of our program 
and the availability of the museums in preparation for Museum Night,  
we decided to start small. This is how we came up with the idea of 
holding an open laboratory to experiment with different methods of 
working with this topic, how to use public space to speak with people 
from Dnipro about the closed city and incorporate their experiences 
into the exhibition, as a way to test focuses that museums found for 
themselves, and see if the audience would respond.

We decided to focus on the personal stories of the city’s 
residents and creating ways to interface with visitors. First, we learned 
that it’s still rather difficult to get access to Communist party archives, 
and even then they won’t reveal the complexity and personal experience 
of life in a conditionally closed city—something that Tetiana Portnova, 
who studies this issue, suggested we talk about. Second, in this project 
we didn’t try to be experts (we’re not museum workers or historians, and 
only one of us is from Dnipro), we didn’t offer the audience a finished 
product. Instead, we approached the topic along with the visitors and 

2 We thank Tetiana Pylypchuk (Kharkiv Literary Museum), Olha Shevchenko  
(Art-memorial Museum of I.E.Repin), Zoya Shynchuk (Odesa Municipal O. V. Bleshchunov 
Museum of Private Collections) and Anna Petrykina (Kharkiv V. Korolenko Specialized 
Educational Complex) for their advice and inspiration.
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together with them searched for issues we can continue to work on in the 
future. The exhibition notes, archival photographs, copies of newspaper 
clippings, video footage, and other objects framed the audio installation 
and served as an introduction to a laboratory zone centred on interaction. 
Maryka Semenenko had done the project “The End of Truth” in Moscow 
several months prior to the start of the open laboratory. Oral histories 
were one of the methods she had used, and this helped us in Dnipro. We 
planned to do a dozen interviews, but realized that recording and editing 
them is a difficult and time-consuming process, after which we would 
still have to adapt them to the format of the exhibition and look for ways 
to exhibit them. Therefore, we limited the exhibition to four 20-minute 
excerpts from the interviews, and offered visitors handouts with the 
complete transcripts. We tried to create a space for interaction and invited 
visitors to bring their own items, scan family photos and record their own 
stories. The open laboratory was open for only three days, and this wasn’t 
enough time for residents of the city to respond to our assignment. But 
in the long-term, if channels of communication are open, these kinds of 
participatory instruments are effective. Most of the temporary display 
items were brought by museum workers. For the most part, these weren’t 
items from museum collections, but personal items belonging to their 
colleagues that allowed us to see the live experiences behind these items. 
Some of the items were from museum collections and were exhibited for 
only several hours, accompanied by museum workers.         

The open laboratory took place in the gallery space on 17 
Husenko Street (which until spring 2017 was Ya Gallery) in Dnipro. 
This allowed us to bring together a range of audiences: regular gallery 
visitors and those interested in local history, museum workers and 
journalists, students and teachers. This experience was also important 
for us from the perspective of cooperation between museums and 
cultural initiatives. We hope that this temporary stage for discussion 
will be continued as a larger museum project, as the museum is a 
space where the legacy of the closed city can be fully presented. 
When working with individual experiences and stories of everyday 
life, it is important to maintain a critical view. Then the history of 
closed Dnipropetrovsk will become a good optic for reflecting on the 
Soviet period, perhaps even in a history museum that doesn’t have a 
permanent exhibition dedicated to the city post-1945. This project is 
not just about comprehending the past, but also the influence of the 
past on our current identities. It is a reason to take a look at who we are 
and the city we live in. 



[ 60 ]

«ВЕЛИКА» ТА «МАЛА» ІСТОРІЇ

Світлана Осіпчук

Уже п’ять років я викладаю історію України студентам 
технічних факультетів — предмет, який дуже довго входив до 
переліку обов’язкових для всіх академічних спеціальностей і тільки 
нещодавно став факультативним. Зі свого досвіду можу сказати, 
що дуже часто до його викладання підходять з інструменталістських 
позицій, коли історичний процес репрезентується як перехід від однієї 
державної формації в іншу і його апогей — це утворення (або навіть 
відновлення) незалежної України.

Кожен український студент скаже, що наша історія почалася 
приблизно з Київської Русі (можливо, згадає ще племінні союзи 
або трипільську культуру, але в князя Володимира авторитет 
беззаперечний, він точно буде десь на початку). Далі період козаків, 
коли Богдан Хмельницький «очолив Національно-визвольну війну 
українського народу». Щось там пішло не так, і от «Україна у складі 
двох імперій». Тоді Національно-визвольні змагання 1917–1921 років, 
причому точно вже ніхто не пам’ятає, що саме відбувалося в 1921-му. 
Потім знову щось пішло не так, і настав радянський період.  
А далі 1991 рік як щасливий фінал устремлінь усіх українців1.

Найчастіше такому підходу закидають віктимізацію української 
нації, мовляв, постійні страждання, а треба розповідати про перемоги. 
Як тільки почнемо розповідати про перемоги, отут усі й підтягнуться та 
зацікавляться історією. На мою думку, проблема ще й у тому, що простому 
українцю (наприклад, студентові першого курсу) складно знайти в цьому 
епохальному процесі себе. Помічаю, як у розповіді навіть про події новітньої 
історії, тобто про те, що студент міг бачити на власні очі, фігурують 
абстрактні «вони», з якими оповідач себе жодним чином не співвідносить.

«Велика» історія, через яку себе репрезентує держава,  
і «мала», родинна історія — як вони пов’язані й чи пов’язані взагалі? 
Чи важлива моя «мала» історія, коли є така надважлива «велика»?

1 Докладніше про наратив історії України в шкільних та університетських підручниках 
читайте, наприклад, у працях історика Георгія Касьянова (зокрема, goo.gl/2eDd7K).
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Дніпро(петровськ) — місто, яке в історії моєї сім’ї завжди 
було на узбіччі. Ми не з Дніпропетровська, батьки моєї мами 
переїхали сюди якраз у 1991 році, коли дідусь вийшов у відставку 
полковником радянської армії, а я взагалі народилася в Павлограді, 
що за 80 км на схід від Дніпра. Обидва ці міста українські 
підручники описують (якщо описують узагалі) як промислові 
центри, обидва вони були закритими приблизно з однакових причин: 
«велика» історія вимагала секретних розробок і значних масштабів 
виробництва. Завдяки «Людям і ракетам» частина мого дитячого 
досвіду раптом набула розшифрування й «мала» історія нарешті 
поєдналася з «великою». Чому, коли я була маленька, до нас не 
завжди могли приїхати родичі погостювати? Чому татова улюблена 
команда «Дніпро» колись давно грала домашні матчі не на своєму 
полі? Чому в заводу, на якому в середині 1980-х працювали мої 
батьки, звичайні молоді інженери щойно після університету, не 
було поштової адреси з назвою вулиці, а була лише абонентська 
скринька? Хоча ось він, справжній завод на справжній вулиці, і 
ми будь-якого дня можемо грати біля нього у свої справжні дитячі 
ігри. Я ніколи над тим не замислювалася, звикнувши до думки, що 
історія — це щось велике, що відбувається не тут, не зараз і не  
з тобою. Хоча насправді це не так. Кожен досвід цінний. Ось про 
що для мене цей проект.
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“BIG” AND “SMALL” HISTORY

Svitlana Osipchuk

I have been teaching Ukrainian history at the technical faculty 
for five years now—a subject that for a long time was required for all 
academic specializations and only recently became optional. From my 
experience, I can say that it is often taught from an instrumentalist 
position, where the historical process is represented as a transition from 
one state formation to another, and its apogee is the formation (or even 
restoration) of an independent Ukraine.

Every Ukrainian student will say that our history begins approximately 
with Kyivan Rus (he may also recall the tribal unions or the Trypillian culture, 
but King Volodymyr has undeniable authority and will definitely be mentioned 
somewhere in the beginning). Then the period of the Cossacks, when Bohdan 
Khmelnytsky “led the National War for Liberation of the Ukrainian People.” 
Something went wrong and then “Ukraine became part of two empires.”  
Then you have the Struggle for National Liberation of 1917–1921, but nobody 
remembers any more what exactly happened in 1921. Then something 
went wrong again and you had the Soviet period. And then 1991— 
the happy ending to the aspirations of all Ukrainians.1 

Most often this approach victimizes the Ukrainian nation, 
saying that we are constantly suffering. But we should be talking about 
our victories. As soon as we start talking about victory, everyone will 
become interested in history. In my opinion, another problem is that the 
ordinary Ukrainian (for example, a first-year university student) has a 
hard time finding their place in this epochal process. I notice how even in 
descriptions of recent events, ones that a student could have witnessed 
himself, there are these abstract “they” with whom the narrator does not 
relate to in any way.

“Big” history that represents the state, and “small” family 
histories—how are they related, and are they at all related? Is my “small” 
history important when there is this “bigger,” more important one?

1 You can read more about the narrative of Ukrainian history in school and university textbooks in 
the works of historian Heorhiy Kasianov (goo.gl/2eDd7K). 
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Dnipro(petrovsk) is a city that was always on the sidelines of 
my family’s history. We are not originally from Dnipropetrovsk. My 
mother’s parents moved here in 1991, when my grandfather retired 
as a colonel in the Soviet Army. I was born in Pavlohrad, 80 km east 
of Dnipro. Both of these cities are described in Ukrainian textbooks 
(if they’re mentioned at all) as industrial centres, both were closed 
for similar reasons: “big” history demanded secret developments and 
large-scale production. Thanks to “People and Rockets,” part of my 
childhood experience has suddenly been decoded, and our “small” 
history finally has become connected to “big” history. Why, when I was 
little, couldn’t our relatives always come to visit? Why didn’t my dad’s 
favourite team “Dnipro” play its home games on its own field? Why did 
the plant, where my parents—ordinary young engineers straight out 
of university—worked in the mid-1980s, didn’t have a mailing address 
with a street name, just a post box? Though there it was—a real plant, 
on a real street, where we played our real children’s games every day. 
I never thought about it, having been used to thinking that history 
is something big that happens not here, not now, and not with you. 
Though in fact, that’s not the case. Every experience is valuable. That 
is what this project means to me.
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