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Проект  
щодо організації музейного простору в м. Каховка

навколо монументу   “Легендарна тачанка” 
 

Національний музей
визвольної боротьби українського народу за свободу і незалежність на

півдні України. 1917-1923 роки.

Наш погляд
     В степу під Каховкою на насипному кургані більше півсторіччя височить
монумент “Легендарна тачанка”,  який фактично  є  уособленням подій  на
України і  ,мабуть,  взагалі  на  теренах бувшої  Російської  імперії,  в  першій
чверті  XX-го  століття.  Саме  тачанка  стала  символом  кровопролитної
війни, війни маневреної, війни в якій в повній красі проявили себе вершники.
Козача кіннота  “білого” генерала Івана Барбовича, кінні армії “червоних”, і
звичайно  “махновці”,  які  дуже  широко  використовівали  саме  кулеметні
тачанки, і як засіб вогневої міці, і як транспортний засіб для перевезення
живої сили і озброєння. Саме народна армія Нестора Івановича Махна стала
третьою силою в таврійських степах півдня України, силою з якою змушені
були рахуватися всі  сторони тієї  війни. Тому ми вважаємо,  що на півдні
України  повинен  бути  музей  під  відкритим небом  присвячений  визвольній
боротьбі українського народу за свободу і незалежність, яку вели в наших
таврійських степах загони Нестора Махна, інших отаманів. 
     Зразу ж постає питання, півсторіччя ми вважали “Легендарну тачанку”
символом кінної армії Будьонного. Що змінилося? Згадаємо, що всі ці роки
спочатку пошепки, а потім і у весь голос говорили: кулеметна тачанка на
постаменті  махновська,  адже  саме  отаман  Махно  дійсно  першим  на
Україні,  25-26 вересня  1918-го  року  примінив  кулеметну  тачанку  в  бою з
австрійцями.  Саме Махно мав, за деякими данними, до 10 тисяч тачанок, з
них тисячу кулеметних, саме Махно створив кулемений полк Фоми Кожина в
250  тачанок,  який  1  листопада  1920-го  року  вніс  свій  великий  вклад  в
знищення “Білої” армії барона Врангеля. В жодній армії протиборствуючих
сторін не було такого полку. Тому і говорили, і  продовжують говорити в
Україні: кулеметні тачанки стали символом махновського руху на Україіні і
одна з них застила у бронзі в степу під Каховкою.  
     Всі кулеметні тачанки були однотипними, і ті що примінялися у “білих”, і
у  “червоних”,  і  у  махновців.  Тому  монумент  “Легендарна  тачанка”  і  є
уособленням буремної кровопролитної війни. І саме навколо цього монумента
потрібно  робити   музей  під  відкритим  небом,  присвячений  визвольній
боротьбі українського народу за свободу і незалежність.



Пропозиції по тому як повинен виглядати подібний музей..
      Музей  створюється  на  5,2  га  території,  відведеної  під  монумент
“Легендарна тачанка”, саме цей монумент є головним експонатом музею
під відкритим небом. Сам курган з монументом це об’єкт №1. 
     Ми не маємо змоги зробити відео або фото композицію музею, адже
організатори  конкурсу  не  надали  існуючих  меж  земельної   ділянки  
монумента, ми маємо тільки схему без розмірів та привязок по місцевості.
     Сама алея, яка веде до монументу стає об’єктом №2, “алея героїв і
злодіїв”,  з  бюстами  Махна,  Барбовича,  Блюхера,  Будьонного,  можна той
самий, що стояв в Малокаховці) на невеликих, не більше метра постамента.
Перелік може збільшуватися, але головна умова : саме бюст.
    Об’єкт №3. Музей у вигляді одноповерхової споруди прямокутного типу.
Вхід може бути стилізований під вхід у панський будинок початку минулого
століття.  Розміщується  зліва  від   алеї  до  монумента  “Легендарна
тачанка”. Дах – потужна сонячна електростанція, яка надасть екологічно
чисту енергію усьому комплексу. Поряд з музеєм сувенірна лавка.
    Сам монумент і бюсти повинні мати підсвітку в темний час доби.  Сам
музейний  простір  потрібно  змоделювати  так,  щоб  можна  було  в
майбутньому  робити  світломузичні  вистави,  демонструвати  фільми
відповідної тематики під зорями, тощо. 
         Об’єкт №4 Пам’ятник “Дівчина у шинелі” розміщений у сквері на
перехресті вулиці Мелітопольська та Семенівського шосе. (залишається на
своєму  місці)  Це  памятник  який  уособлює  всіх  жінок  –  учасниць  вивійни
1917-1923  років,  і”білих”  КлавдіюОбидовську  і  Марію  Захарченко,  і
“червоних” Дору Любарську, Зелму Піген, і дружину Нестора Махна Галину
Кузьменко. 
         Об’єкт №5  Обеліск на місці де був спостережний пункт в період
існування Каховського плацдарма. (залишається на своєму місці)



  

     

                                                    




