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НАУКОВА СПАДЩИНА МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА ГАРТВИСА – 

ДРУГОГО ДИРЕКТОРА НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ 

Досліджено наукову спадщину Миколи Андрійовича Гартвиса – другого 

директора Нікітського ботанічного саду (1793–1860). Наукові інтереси 

М.А. Гартвиса охоплювали широке коло питань: інтродукція і акліматизація 

рослин, селекція, виноградарство і виноробство, хвороби і шкідники рослин. 

Більшість його друкованих праць присвячені підсумкам роботи Нікітського 

ботанічного саду та Магарачського училища виноробства, акліматизації 

рослин, а також  хворобам і шкідникам винограду. Дослідник вдало 

використовував ці наукові розробки на практиці. Наукові праці М.А. Гартвиса, 

які є наразі бібліографічними рідкостями, є незамінними посібниками як по 

історії Нікітського ботанічного саду, так і історії введення в культуру нових 

рослин, їх акліматизації та селекції. 

Ключові слова: М. Гартвис, інтродукція, селекція, виноградарство, 

Нікітський ботанічний сад  
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THE SCIENTIFIC HERITAGE OF NICOLAI ANHORN HARTWISS, 

THE SECOND DIRECTOR OF THE NIKITA BOTANICAL GARDEN 

We have studied scientific heritage of Nicolai Anhorn Hartwiss, the second 

director of the Nikita Botanical Garden (1793–1860). Scientific interests of N.A. 

Hartviss covered a wide range of issues: introduction and acclimatization of plants, 

breeding, viticulture and winemaking, plant diseases and pests. Most of his 

publications were devoted to the results of work of the Nikita Botanical Garden and 

the Magarach School of Winemaking, as well as the acclimatization of plants and 

diseases and pests of grapes. The researcher successfully used those scientific 

developments in practice. Scientific works of N.A. Hartwiss, which are now 

bibliographic rarities, are indispensable manuals on the history of the Nikita 

Botanical Garden, as well as the history of the introduction of new plants into 

culture, their acclimatization and selection. 

Key words: N.A. Hartviss, introduction, selection, viticulture, Nikita botanical 

garden 

Постановка проблеми. Про життя і творчу діяльність Миколи 

Андрійовича Гартвиса (1793–1860), другого директора Імператорського 

Нікітського саду, до недавнього часу світовій науковій спільноті майже нічого 

не було відомо. Тільки в останні роки з'явилися публікації про цю непересічну 

людину. Зазвичай, коли починають говорити про Нікітський ботанічний сад, 

згадують його засновника і першого директора Х.Х. Стевена. І як справедливо 

зазначає А.А. Галиченко [3], тепер навіть «ботаніки мало що знають про 

Миколу Андрійовича Гартвиса», другого директора Нікітського саду, який 

пропрацював в саду 36 років – з 1824 р. по 1860 р., до самої смерті.  

В публікаціях досить докладно викладено біографію М.А. Гартвиса, його 

практичний внесок в розбудову Нікітського ботанічного саду, інтродукцію, 

селекцію рослин, дослідження хвороб та шкідників рослин на півдні України, 

епістолярну спадщину. Однак його наукова спадщина досліджена ще 

недостатньо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці головним чином 

вивчали біографію М.А. Гартвиса та його організаційну діяльність на посту 

директора Нікітського ботанічного саду.  

Дослідники відзначають, що під керівництвом М.А. Гартвиса отримали 

подальший розвиток роботи, розпочаті першим директором Нікітського саду 



Х.Х. Стевеном. М.А. Гартвис інтродукував величезну кількість видів і сортів 

рослин, сприяв розвитку садівництва, квітництва, плодівництва і 

виноградарства [2, 14, 21, 25, 27, 28].  

М.А. Гартвис почав займатися також і селекційною роботою, він створив 

створив перші нові вітчизняні сорти і форми плодових, декоративних деревних 

і квіткових культур [3, 12, 22–24, 25, 26]. Заслуговують на увагу вивчення 

епістолярної спадщини М.А. Гартвиса [4], оцінка його дослідження хвороб та 

шкідників рослин в Криму [19, 20]. В.Є. Потєхін пише про досягнення 

М.А. Гартвиса, які стосувалися виноградарства та виноробства [21]. Дослідники 

високо оцінили вклад М.А. Гартвиса у поповнення колекцій гербарію як 

Нікітського саду, так і інших установ [18].  

  

Рис. 1 Робота М.А. Гартвиса [6] з фондів Одеської національної наукової 

бібліотеки 

 



Аналіз наукової спадщини М.А. Гартвиса проводиться вперше. Мабуть, це 

пов’язано з тим, що його друковані праці є бібліографічною рідкістю і 

недоступні широкому загалу дослідників. Нам вдалося розшукати їх у відділі 

стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського, Державній науковій архівній бібліотеці м. Києва та Одеській 

національній науковій бібліотеці. Всього нами було знайдено шість друкованих 

праць М.А. Гартвиса [5, 7–11]. Одна з його робіт, зважаючи на велику цінність 

та інтерес до неї дослідників того часу, була надрукована двічі [5, 6]. 

Мета статті. Детально вивчити наукову спадщину другого директора 

Нікітського ботанічного саду Миколи Андрійовича Гартвиса. В дослідженні 

були використані історико-науковий та джерелознавчий методи  

Виклад основного матеріалу дослідження. М.А. Гартвис народився 

1793 р. у Кокенгофі Лифляндській гібернії (нині територія Латвії), навчався у 

Дерптській гімназії та Дерптському університеті, у 1812 р. брав участь у війні з 

Наполеоном, потім був на військовій службі до 1818 р. У 1818–1824 рр. жив у 

Кокенгофі, займався садівництвом. У 1824 р. на запрошення Новоросійського 

губернатора графа М.С. Воронцова (під керівництвом якого М.А. Гартвис брав 

участь у військових діях) переїжджає до Криму на посаду спочатку доглядача, а 

з 1827 р. директора Нікітського саду. У Нікітському саду М.А. Гартвис 

пропрацював 36 років – з 1824 р. по 1860 р., до кінця життя [1, 13, 15, 17].   

Микола Андрійович Гартвис був гарним організатором, талановитим 

інтродуктором, селекціонером, виноградарем і виноробом. М.А. Гартвис є 

також автором шести наукових праць. Його роботи містять багато інформації, 

власних спостережень, думок і корисних порад. 

Микола Андрійович, як директор Нікітського ботанічного саду, в наукових 

працях багато уваги приділив огляду діяльності за 10 років підпорядкованого 

йому саду, а також Магарачського училища виноробства. Великий огляд 

роботи Нікітського саду, автором якого є Микола Андрійович, займає 

51 сторінку [5] і складається з двох частин: «Историко-технический обзор 

Императорского Никитского сада» та «Извлечение из технического отчета 



Магарачского училища виноделия». В цій роботі М.А. Гартвис описує розвиток 

вказаних установ за звітний період і відзначає, що вони «доведені до квітучого 

стану» завдяки праці першого директора Нікітського саду Х.Х. Стевена [5, с. 1]. 

М.А. Гартвис відзначає такі досягнення Х.Х. Стевена: побудова будівель для 

директора, садівника і робочих, а також оранжерей, сховища для насіння, 

організація розсадників [5, с.2]. 

Далі М.А. Гартвис пише про результати своєї діяльності: поповнення вже 

створених колекцій плодових, декоративних рослин [5, с. 3–4] та посадку 

рослин нових видів на території Нікітського саду [5, с. 5–20]. Поповнення 

колекцій відбувалося як за рахунок рослин, привезених М.А. Гартвисом з 

Ліфляндії, так і шляхом виписки нових сортів з різних країн Європи, Америки 

та Азії [5, c. 4]. 

М.А. Гартвис наводить детальний опис інтродукованих рослин і звертає 

увагу на особливості цвітіння та плодоношення багатьох рослин. 

Микола Андрійович відзначає труднощі з розмноження хвойних рослин і на 

основі власного досвіду дає рекомендації з їх живцювання та щеплення [5, c. 4]. 

Оцінюючи роботу Магарачського училища виноробства, М.А. Гартвис 

звертає увагу на правильний вибір місцевості для плантацій винограду [5, с. 27] 

і наводить докладний опис висаджених сортів [5, с. 28–46], а також дає оцінку 

першим спробам з виноробства під його керівництвом [5, с. 47–51]. 

Вказана робота М.А. Гартвиса була дуже важливим підсумком роботи 

Нікітського саду. Вона була також опублікована у повному обсязі у «Обзоре 

действий Департамента сельского хозяйства и очерке состояния главных 

отраслей сельской промышленности в России» [6], однак у «Обзоре 

действий…» є ще відомості про головне училище садівництва при 

Імператорському ботанічному саду в Одесі [6, с. 131–136]. На с. 138 вказується, 

що з 1842 р. Імператорський Никитський сад був базою для практичних робіт 

для учнів Одеського Головного училища садівництва [6, с. 138]. В «Обзоре 

действий…» також дається характеристика Магарачського училища 

виноробства, яке було організовано М.А. Гартвисом [6, с. 168–171].  



Дуже цікавими є дві роботи М.А. Гартвиса під однією назвою «О 

действиях императорского Никитского сада в 1855 году» але з різним 

змістом [10, 11]. У цих статтях він виклав свої спостереження, які стосуються 

«действий температуры на развитие растительности и на ход и успехи садовых 

работ» [11, с. 131].  

М.А. Гартвис приділив увагу порівнянню метеорологічних даних і 

сезонних ритмів росту та розвитку рослин у ботанічному саду, серед яких 

величезна кількість інтродукованих. Ці дані дуже важливі, отже інтродукція 

рослин у нові фізико-географічні райони базується на здатності пристосуватись 

до нових умов, яка проявляється у зміні ритмів фізіологічних та біохімічних 

процесів, морфології росту. За матеріалами фенологічних спостережень, які він 

отримав, можна визначати закономірний зв’язок між часом проходження тих чи 

інших явищ і оптимальними строками проведення робіт. Багато уваги в цій 

роботі М.А. Гартвис приділив оцінці зимостійкості та результатом 

акліматизації рослин в умовах Південного берегу Криму. 

М.А. Гартвис також докладно описує роботи, які проводились в Нікітському 

саду в той час: посадка нових рослин, заміна тих, що загинули з різних причин, 

розмноження рослин шляхом щеплення. Цікавими є дані про використання 

оранжерейних рослин для декорування території саду [10, c. 169, 170]. 

Також наводяться результати селекційної роботи з рододендронами: «Из 

перезимовавших на открытом воздухе древовидных рододендронов красивая 

разность, «Almansaris» покрылась темно-красными цветами и оплодотворена, 

как и некоторые другие разности, изобильной пылью цветшаго в первый раз в 

Никите Rhododendron cinnamomeum album» [10, c. 169]. 

У статті «Опыты и наблюдения по акклиматизации иностранных растений 

и кустарников в Императорском Никитском саду» [9] М.А. Гартвис 

опублікував результати оцінки зимостійкості рослин ботанічного саду за період 

1854–1855 рр. Особливу увагу він приділив рослинам, які походять з Китаю, 

Японії, Мексики, Алжиру, Нової Зеландії, Персії і не мали пошкоджень в 



зимовий період. М.А. Гартвис також виділив сорти яблук та груш, які добре 

зберігаються протягом зимового періоду. 

В «Обзоре действий…» М.А. Гартвис пише: «В 1828 р. Князь 

М.С. Воронцов поручил г. Гартвису учредить на земле Магарачского урочища, 

принадлежавшей Никитскому саду, особое заведение для посадки в большом 

саду всех сортов винограда, признанных лучшими по опытам в Никитском 

сортименте, и для опыта виноделия по усовершенствованию европейским 

способом» [5, с. 27]. Величезна колекція винограду, яка була створена 

М.А. Гартвисом за вказівкою М.С. Воронцова, потребувала постійного 

спостереження. М.А. Гартвис уважно спостерігав за станом виноградників, 

зокрема і за появою хвороб і шкідників рослин. Він вивчав і розробляв методи 

боротьби із шкодочинними організмами. Результати були опубліковані в 

«Земледельческой газете» у 1855 р. та 1856 р., де Гартвис відзначає, що засіб, 

який він запропонував для боротьби з шкідниками винограду, був схвалений у 

Франції [7, 8]. 

В цих статтях М.А. Гартвис повідомляє, що він вперше помітив появу 

нового для науки шкідника виноградних листків і дає йому докладний опис. У 

2006 р. співробітники Нікітського ботанічного саду В.І. Митрофанов та 

А.А. Хаустов детально проаналізували спостереження М.А. Гартвиса і дійшли 

висновку, що тип пошкоджень листків винограду вказує, що це галові 

чотириногі кліщі. Вчені вважають, що М.А. Гартвис мав вагомі причини 

заявити, що має справу з новим для науки видом шкідників, який нині відомий 

як Colomerus vitis [19, 20]. 

За даними В.І. Митрофанова та А.А. Хаустова, економічний збиток від 

цього виду кліщів у виноградарстві дуже великий. Автори підкреслюють, що 

біля витоків вивчення одного з видів кліщів стояв Микола Андрійович Гартвис, 

і вважають, що М.А. Гартвиса можна називати в числі дослідників, які своєю 

діяльністю підготували умови для розвитку науки акарології [19, 20]. 

Як бачимо, наукова цінність статей М.А. Гартвиса надзвичайно велика 

Нечисленні за кількістю, але багаті за змістом його публікації містять багато 



цінної інформації і охоплюють широке коло питань: інтродукція і акліматизація 

рослин, селекція, виноградарство і виноробство, хвороби і шкідники рослин. 

Більшість його друкованих праць присвячені підсумкам роботи Нікітського 

ботанічного саду та Магарачського училища виноробства, акліматизації 

рослин, а також хворобам і шкідникам винограду. Дослідник вдало 

використовував ці наукові розробки на практиці.  

Крім наукових праць, величезною заслугою М.А. Гартвиса є те, що завдяки 

інтродукційній роботі під його керівництвом колекції Нікітського саду 

збільшились у три рази. Нині в парках Південного берега Криму зростають 

99 видів, вперше інтродукованих М.А. Гартвисом [15]. Він також створив перші 

вітчизняні сорти плодових, декоративних деревних і квітникових рослин. 

Частина сортів, яка була створена М.А. Гартвисом, збереглася до 

сьогодення [16]. Сорти яблуні Ренет Бурхарда і Rambour Papeleu, сливи 

Венгерка жовта Гартвиса до цих пір вирощується у помологічних колекціях. 

Троянда селекції Гартвиса Графиня Воронцова і нині прикрашає 

Воронцовський палац в Алупці.  

Науковці як Нікітського ботанічного саду, так і інших наукових 

ботанічних установ з великою повагою шанують пам’ять вченого. Ще за життя 

вченого, у 1857 р. перший директор і засновник Нікітського ботанічного саду 

Х.Х. Стевен (1781–1863) назвав на його честь новий вид дубу Quercus 

hartwissiana Stev. Вже у наш час кримський селекціонер З.К. Клименко назвала 

на честь другого директора Нікітського саду сорт плетистої троянди Ніколай 

Гартвис. 

На знак глибокої поваги до досягнень М.А. Гартвиса в галузі інтродукції, 

рослинництва і селекції в 1887 р. у Нікітському ботанічному саду було 

встановлено обеліск (автор пам'ятника Юхим Ладонських) в пам'ять заслуг 

М.А. Гартвиса, колишнього директора Імператорського Нікітського саду з 

8 березня 1827 р. по 24 листопада 1860 р.  

 



 

Рис.2. Пам’ятний камінь на честь М.А. Гарвіса в Нікітському ботанічному саду. 

 

Матеріали, що стосуються життя та творчого доробку М.А. Гартвіса, 

представлені в музеї Нікітського ботанічного саду. Багато цінних матеріалів 

(наукові звіти, рукописи) зберігаються у науковому архіві Нікітського саду. На 

жаль, на сьогодні не знайдено жодного портрету М.А. Гартвиса. 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  

М.А. Гартвис проявив себе як багатогранна особистість – талановитий 

інтродуктор і селекціонер, а також відмінний організатор. Великий внесок 

М.А. Гартвис вніс в інтродукцію і акліматизацію деревних рослин. Колекції 

Нікітського ботанічного саду при М.А. Гартвисі збільшилися більш ніж в три 

рази. 

Дослідження життя та діяльності, наукових праць та практичного доробку 

другого директора Нікітського ботанічного саду М.А. Гартвиса є цінним 

посібником з історії садівництва Криму. Наукові праці М.А. Гартвиса, які є 



наразі бібліографічними рідкостями,  є незамінними посібниками як по історії 

Нікітського ботанічного саду, так і історії введення в культуру нових рослин, їх 

акліматизації та селекції. 
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